Referat styremøte 11. januar 2021 kl 19.30
Stad: Teamsmøte
Møtte: Edle, Karin, Linn, Anna, Liv Jorunn, Helen og Rigmor
Sak

Type

Beskriving

Sak 1

Økonomi

Budsjettert ut 52 000 kr (15 brukarar)
i anleggsleige. Hittil har vi fått inn
47 000 kr.

Sak 2

Årsmøte

Årsmøte mandag 1. mars i ridehallen
kl. 19.00.

Sak 3

Hall-reglar

Sjå eige dokument, henger opp dette
i hallen i tillegg til oversiktsteikning
over ridevegar mm (Liv Jorunn).

Sak 4

Sponsorarbeid,
status

Refleksvestar er bestilt med
Hesteprodukter, kaller inn
medlemmar, Møre og
Sparebanken Møre for
offentleggjering av
sponsoravtalen når vi har fått
vestane.
● sende ut e-postar vedr
skilt i hallen/logo
heimeside
● Bestille sponsorhinder
● Rosetter.no

Løysing

-

Rosetter.no - Liv Jorunn høyrer
om dei vil sponse eit mindre
skilt
Sponsorhinder: Liv Jorunn
sjekker.
Sende ut epostar etter
offentleggjering med
Sparebank Møre (smitteeffekt)
Karin og Ida Sofie tek ei runde
på Amfi med rosettar til
butikkar

Sak 5

Nytt styre og
aktivitetsgruppe,
ev fordeling av
aktivitetar mellom
enkeltpersonar

Ønske om å sitte i styret 2021
- Maria Sandum Bergh
- Kristin Rygg Mathiesen
Aktivitetsgruppe:
- Ingvild R. Hansen
- Ida Sofie Malo (fram til
sommaren)
- Sunniva Bøkestad?
- Liv Jorunn Nyhagen

Sak 6

Dugnadar i hallen,
fordele salt og
komprimere med
bil (fordele mellom
medlemmar)

Kalle inn til dugnad fordeling salt og
rulle underlaget, dato: Fredag 15.
januar kl 18. Ta med bøtte og spade.
Lage til ei “rullegruppe” som kan
komprimere underlaget med bil etter
at det har vorte harva (slik at vi for
fordele det litt meir).

Sak 7

Junioraktivitetar

Må avvente pga korona. Ta det på

styretsida på face når det er bedre
moglegheiter for å gjennomføre
aktivitet for barn etter 18. januar.
Sak 8

Bygging av
varmerom

Arnfinn teiknar på varmeromet, blir i
størrelse 3,60 x 8 meter.

Sak 9

Kode til ridehallen

Kodelås på vantet i staden for
inngangsdøra og inn til varmeromet.

Sak 10

Prosjekttilskot
M&R
fylkeskommune

https://www.regionalforvaltning
.no/Startside/Velkommen.aspx
?Ordning_Id=1328&Cookie=0
Kan vi søke?

Sak 11

Selge
vasketablettar
eller noko anna?

https://www.premiere-produkte
r.no/produkter/produkt-grupper
/dugnadspakker

Edle sjekker om vi kan søke. Søke
støtte til stallanlegg, regionalt
nedslagsfelt i forhold til stallplassar og
utleigebokser på stemner/kurs.
-

Vasketablettar - januar
Tennbrikettar - september
Kake og kjeks - mars og
november
Saft og sylte - mai

Sak 12

Student og
anleggsleige

Vi held oss til prisane vi har satt
opp så det ikkje vert
forskjellsbehandling. Dersom
nokon flyttar og betaler
månadleg kan vi stoppe
trekket.

Sak 13

Forespørsel frå
Fjordhestlaget om
bruk av hallen

Leige av hallen i mars/april.
Trening av unghestar og
lausmønstring.
Kan ikkje love lausmønstring
pga underlaget. Liv Jorunn tek
kontakt angåande kva dei
ønsker. 500 kr pr person pr
månad for lån av hallen.

Sak 14

Snømåking

Sak 15

Nytt styremøte

Kommuna ta brøytekanten - Liv
Jorunn høyrer. Per Ove kan
brøyte parkeringa ved behov.
Kjøpe inn ei snøskuffe ved
hallen.
Mandag 8. februar kl 19.30

