Referat styremøte 10. mai 2021 kl 19.30
Stad: hos Linn
Møtte: Linn, Anna, Liv Jorunn, Edle, Maria
Sak

Type

Beskriving

Løysing

Sak 1

Økonomi

Opprettet konto til stallbygg,
informert
om
økonomi,
fått
forskottering på spillemidler til
ridehall

Sak 2

Aktivitetar

Wenche
kurs
15-16
mai,
saltilpassing 5-6 juni, Ida E. kurs
5-6 juni, 19-20 juni feltrittskurs,
junior-rideleir vente til høsten

Sak 3

Tilbud på material
til varmerom
Koppen og Coop

Går for Coop, beste løsning,
Arnfinn fikser. Kan få skilt avtale
med
Coop.
Edle
sender
sponsorskriv til Arnfinn.

Sak 4

Evaluering
juniorkurs
februar-april

Vellykket,
utviklingsplan
på
undervisning,
evaluering
underveis, hestene fungerer.Minne
deltakarane på å bli flinkere til å si
ifra om barnet ikkje kan kome
(mange på ventelister). Eventuelt
dele opp sånn at en kan ha flere
deltakere.

Sak 5

Evaluering
strigling og
runderiding i
hallen 9. mai

Veldig vellykket, 1,5t passende, to
hester på voltige istedenfor en, evt,
en liten kiosk.

Sak 6

Junioraktivitetar

-

Ridetur
Helgekurs (ei gruppe
som rir fredag og
laurdag og ei gruppe
som rir laurdag og
søndag?)

Strigling og ridekurs over en
dag, ridetur hadde vært fint.
Prøve på dette før
sommerferien, betale
kjørekostnader (?) for å få flere
hester. Tur 24. mai om har nok
hester. Ridekurs før skoleslutt
m/ida sofie, uke 23, to dager, 8.
og 15. juni.

Sak 7

Stiftelsar

-

LNU Mangfald frist 1.
juni, kr 75000 grense.
Støtter kun prosjekt,
ikkje aktivitet og drift

-

LNU Mangfald frist 1. juni, kr
75000 grense, søke om:
Stall

Sak 8

Orientering om
stallbygg

-

Avtale møte med
grunneigar, dei vil
skoge området

-

Edle og resten av
stallgruppa har møte med
grunneier lørdag kl 11, 15
mai. Møte med
fjøssystemer. Valgt

humberset maskin til
grunnarbeid.
Sak 9

Sponsor
næringslivet

Gå gjennom lista over kven vi
vil søke til

Sak 10

Ryddedugnad før
17. mai,
hestemøkk

Oppmodning på facebook.

Sak 11

Planlegge
plassering av
brakke og kiosk
på området

Brakke parallelt mellom dør og port
på kort siden, tribunen på kortsiden
av ridebanen, ser an hvor vi skal
plassere kiosk og toalett.

Sak 12

Dugnad

Sak 13

Fritidskortet

1000kr til fritidsaktiviteter,
eksempel leie av ridehall, kurs etc.

Sak 14

Salg av Hervik
produkt

Anna kjører i gang hervik salg.

Sak 15

Bilder i google
disk

Evt samle alle bilder i google
disken vi bruker til vanleg for
204 kr årleg for 100 GB

Beholde bilder i disken vi har,
100gb for 204kr.

Sak 16

Fordeling vatning
og harving

Opne opp for å sleppe
hestar?

Vente til vinteren med å slippe
hester i hallen. Fordele på harving
og vanning, fordele raking av spor.

Sak 17

Coronastøtte
Sparebanken Vest

Vente til etter sommeren med å
søke.

Sak 18

Nytt styremøte

uke 23, 7.juni

Rydde vekk materiell og anna
på ridebana, kor skal vi
plassere det?
Horve og sette opp rail

Vi tar et eget møte på dette, tirsdag
25 mai.

Sette opp dugnad 29 mai kl 15,
bytte port som er løs/ødelagt

