
Referat styremøte 3. mars 2020 kl 20.00 
Stad: Hos Linn 
Møtte: Edle, Linn, Anna, Helen, Rigmor, Liv Jorunn, Karin 
 

Sak Type Beskriving Løysing 

Sak 1 Økonomi  Linn orienterte om økonomien.    
Stabil økonomi.  

Sak 2 Låneopptak 
Kommunalbanken 

Må ta opp lån for å finansiere 
ridehallen, med ei øvre grense 
på 6,5 mill. 

Legge fram forslag for 
Sparebank Vest. 

Sak 3 Forventningsavklaring Kva forventer styret å oppnå i 
2020 

Oppretthalde aktiviteten og 
motivasjonen. Byggje ridehall.  

Sak 4 Arbeidsfordeling i 
styret 

Sjå lenger ned Ok.  
Fordeling av sponsoroppgåver 
på sponsormøte. 
 
 

Sak 5 Styre-kurs Alle i styret bør ta 
styrearbeid-kurset via Norges 
Idrettsforbund, link: 
https://ekurs.nif.no/login/index.
php 
Tek nokre timar, ha ein frist på 
dette? 

Edle og Liv Jorunn har teke 
dette. 
 
Frist 1.mai.  
 

Sak 6 Sponsor ridehall 
større næringar 

Sette opp forslag 
 

- Vartdal plast 
- Brunvoll 
- Tussa 
- SkOlsen 
- Enerbygg 
- Nordbohus 
- Vik Ørsta 
- Rufo 
- Foraform 
- Mowi 
- Din Bolig AS 

 

Sak 7 Ridehall Sette hall-leverandørane opp 
mot kvarandre for å presse 
prisen ned. 

Edle tek kontakt med dei. 

Sak 8 Rosett-sal Rosett-sal til ridehall, kva beløp Vi tek 1000 kr pr rosett. Teksta er 

https://ekurs.nif.no/login/index.php
https://ekurs.nif.no/login/index.php


skal vi ta? Liv Jorunn har bestilt 
rosettar. 

grei. Vi startar med rosett-salet 
no. 

Sak 9 Brakke med toalett og 
dusj 

Kjøpe brakke med toalett og 
dusj til arbeidarar 
hall-leverandør av 
sponsor-støtte til hall og ha 
denne til klubbhus og toalett 
seinare? Eksempel: 
https://arnpro.no/produkt/2-dors
-spisebrakke-10-personer-toale
tt/ Finne brukt. 

Avventer og ser kva behov vi får.  

Sak 10 Brøyting ridebane 
vegen 

Edle har purra på svar med ass 
rådmann Asbjørn Moltudal 

Edle følger opp denne saka. 

Sak 11 Junioraktivitet  Ridekurs 25. mars 

Sak 12 Andre aktivitetar Kva aktivitetar planlegg 
aktivitetsgruppa framover 

Janne Hetle kan kome i påska for 
presisjonstrening.  
Ellers er orientering lagt ut på 
facebookgruppa.  

Sak 13 Harving av bana Fordeling harving av ridebana 
slik at det blir harva 1 gong i 
veka når det går an. 

Fordele utover på alle som 
brukar bana.  

Sak 14 Nytt styremøte  30. mars kl. 20.00 med Linn 
 
 

https://arnpro.no/produkt/2-dors-spisebrakke-10-personer-toalett/
https://arnpro.no/produkt/2-dors-spisebrakke-10-personer-toalett/
https://arnpro.no/produkt/2-dors-spisebrakke-10-personer-toalett/

