
Referat styremøte 22. februar 2022 kl 19.30
Stad: Hos VØR
Møtte: Edle, Helen, Kristin, Liv Jorunn, Anna, Linn

Sak Type Beskriving Løysing

Sak 1 Økonomi
- Budsjett 2022 til

årsmøtet

Kr 710.000 på konto
kr 60.000 i forfall (1
avdrag ridehall)
Gro Anita hjelper Linn
med økonomiføringa

Gått gjennom budsjettet og det blir
eit resultat på ca 80 000 kr. Det er
eit veldig realistisk budsjett.

Sak 2 Aktivitetar sponsa pizzakveld Lufte interessa på årsmøtet.

Sak 3 Kr 5000,-
tilsagn ungdomsmidlar

● Pizzakveld
● Førstehjelpsutstyr

menneske og hest

Til stall:
https://forstehjelp.lhl.n
o/products/cederroth-f
orstehjelpsvegg-mini-1
914no kr 550

Til hall/klubbrom:
https://forstehjelp.lhl.n
o/products/first-aid-kit-l
arge kr 995

Til hest:Termometer,
hurtigbandasjer,
blåspray, helosan,
pyrisept…
kr 1000,-

Kr 2500 igjen til pizza
(ca 10 pizza)

Går for dette. Linn bestiller og
sender inn kvittering.
Medlemskveld i forbindelse med
stemnet når varmromet er ferdig.

Sak 4 Junioraktivitetar har fått støtte til kurs ei
helg frå Magne
Haugen - ta det til
våren?

Open dag 13. mars.
Voksenkurs i slutten av mars (kurs
for foreldre)

Sak 5 Evaluering juniorkurs i
februar 2022

Evaluering ungdomskurs
i februar 2022

Prøve ut kommunikasjonsutstyret
til neste kurs så alle kan bruke det.
Fungerer bedre enn høgtalarar.
Flinke leidarar, forklarer ein del til
barna. Mandagar for kurs passer
for mange.

Ungdomskurs med Liv Jorunn
fungerte fint.

Sak 6 Underlag ridehallen -opplæring for
harvegruppa

Edle og Linn besøker Volda maskin
for å sjekke kva type og mengde
finstoff vi kan tilføre underlaget.
Sindre kan hente og fordele det for

https://forstehjelp.lhl.no/products/cederroth-forstehjelpsvegg-mini-1914no
https://forstehjelp.lhl.no/products/cederroth-forstehjelpsvegg-mini-1914no
https://forstehjelp.lhl.no/products/cederroth-forstehjelpsvegg-mini-1914no
https://forstehjelp.lhl.no/products/cederroth-forstehjelpsvegg-mini-1914no
https://forstehjelp.lhl.no/products/first-aid-kit-large
https://forstehjelp.lhl.no/products/first-aid-kit-large
https://forstehjelp.lhl.no/products/first-aid-kit-large


oss.

Sak 7 Varmeromet
-dørpumpe til
halldøra?

Edle sjekker på Obs Bygg etter
dørpumpe.

Gustav kjem om to veker og
monterer lys. Etter det kan vi
kalle inn til dugnad for å
isolerere og lage platt utanfor
varmeromet.

Sak 8 Dugnad Varmeromet

Sak 9 Søke om støtte Har fått støtte til 1 stk
parkbenk med Vik
Ørsta, verdi kr 2500.

- Olav Thon
legat, frist 1.
mars 2022.
Ingen
beløpsgrense

- Sparebank 1
drivkraft, frist 1.
mars 2022.
Starte ein spleis

- Magne
Haugens
minnefond, frist
10. mars. Ingen
beløpsgrense

- Tubfrim, frist 15.
mars.

- Olav Thon legat: Søke om 4
benkar og leikestativ.

- Sparebank 1 drivkraft:
Droppar spleis

- Magne Haugens minnefond:
Traktor
https://www.finn.no/b2b/agri
culturetractor/ad.html?finnko
de=240634353
Edle hører om frist med
Runa Bakke

- Tubfrim: Dropper denne.

Sak 10 Rundpaddock Har fått noko støtte til
dette.ca 17.000,- Kva
gjer vi her?

Følge med på Finn.no etter brukte
rundpaddockar og bestille til våren.
Bruke av kakesalg pengar for å
finansiere resten.

Sak 11 Brannvarsling stallen Sjekke med Felleskjøpet og
Eiksenteret.

Sak 12 Dressurstemne i påska Dommar og steward er på plass.
Starte å få tak i premiar til stemnet.
Oppvarming på utebana
forhåpentligvis. Satsar på at
varmeromet er klart til bruk. Liv
Jorunn lager invitasjonen.

Sak 13 Sponsorarbeid -sende ut e-postar
-avslutte rosettsalget-
gå ei runde til
butikkar?

Edle følger opp Mulvik.



-Purre Mulvik på
skiltbetaling i hallen

Sak 14 Nytt styremøte Tirsdag 15. mars kl 19.30.


