Referat styremøte 12. januar 2022 kl 19.30
Stad: På VØR
Møtte: Liv Jorunn, Edle, Helen, Kristin
Sak

Type

Beskriving

Sak 1

Økonomi

Sak 2

Aktivitetar

Grønt kort kurs, sprang-,
køyre- og dressurkurs,
trollspeilet, klubbstemne,
klubbtreningar, show.

Sak 3

Junioraktivitetar

Juniorklasse på stemne,
ridekurs, stalldag, tur med
vogn til våren

Løysing
Rekneskapen for 2021 er ført
ferdig klar til revisor. Gro Anita
Bjørkedal vil revidere rekneskapet
for oss.
Tek sikte på show i slutten av mai.

-

-

Sak 4

Underlag ridehallen

Juniorkurs i februar: Liv
Jorunn
hører
med
Linda/Hauka, Linn hører
med dei på stallen. Dato:
Måndag 7. feb og onsdag 9.
feb, man 14. feb og ons 16.
feb.
Runderiding søndag 27. feb
kl 13
Aktivitetsdag når stallen er
ferdig,
begynnelsen
av
mars.

Vi lurer på å tilføre litt kabelsand
slik at underlaget kan sette seg.
Sindre Humberset vil skaffe og
fordele etter at vi har fått rydda ved
varmeromet.
Frå Harald, Førde: 7-8 cm spon
nederst for fjøring 20-30 cm,
natursand 0-4 7-8 cm. Vart for
laust. Brukte hoppetusse, men det
holdt ikkje i lengda. La til 0-4
finstoff med kalkvogn til å fordele
det med. Fornøgd med det.
Overvatningsanlegg hjelp på.

Sak 5

Varmeromet

Sak 6

Avtale med
Felleskjøpet

Vindua er på plass og deler av
veggane. Sette opp dugnad
etterkvart når taket skal på
plass. Finne ut av det
elektriske. Set opp ei kran og
avløp i ei bøtte.
Gå gjennom denne
og svare på e-post

Edle og Linn sender epost til
Felleskjøpet. Høre om god pris
på pallar med strø til stallen.

Sak 7

Dugnad

Sak 8

Søke om støtte

Varmerom når den tid kjem.
-

Tussa sponsorstøtte
frist 15. januar
Koronastøtte Lotteri
og stiftelsestils. frist
18. januar

-

-

-

Kontrakt
Stallreglar

Tussa sponsorstøtte frist 15.
januar - 2 sett med mjuke
bommar og ridekurs.
bomme.
https://www.hooks.no/stall-h
age/beite-og-paddock/mykebommer
Koronastøtte Lotteri og
stiftelsestils. frist 18. januar
Vik Ørsta, frist 1. februar søke om parkbenkar. 4 stk
og leikestativ.
https://www.gerdmans.no/ko
ntor-og-konferanse/utem%C
3%B8bler/piknikbord-caf%C
3%A9-massiv-furu-brunlaser
t

Sak 9

Orientering om
stallbygget

Sak 10

Dressurstemne i
påska - klargjering
av hall, bane og
uteområde

Innandørs, ute om fint ver og
oppvarming evt ute eller inne.
Parkering på ridebana. Har
dommar og må booke inn steward.
Kan høre om premiar i butikkar.
Bestille clear round rosettar med
25 år Volda rideklubb, Liv Jorunn
bestiller, gåve til alle deltakarar.

Sak 11

Evaluering internt
klubbstemne sprang
28. november

Puljeoppvarming fungerte bedre,
alle reid same retning.

Sak 12

Støtte til utdanning
av teknisk personell

Sak 13

Årsmøte
Nye
styremedlemmar og
aktivitetsgruppemedl
emmar
Utnemning av

Dommar og steward: Ida
kristine vil bli
dressurdommar, Bodil
sprangdommar/steward og
Linn steward

Linn har laga til kontrakt og
stallreglar. Elektrikar og rørleggar
skal gjere seg ferdig.

Ida Kristine Eikrem vil sjekke om
ho må ta opp igjen dømming på
stemner. Støtte kursavgifta og kr
1000,- til reisa. Bodil Molvik vil bli
sprangdommar og steward. Linn
Mork vil kanskje bli steward.
Dommar som blir støtta av klubben
må binde seg til 4 stemnehelger for
VRK gratis.
Måndag 28. februar kl 20.00.
- Ida Kristine Eikrem
- Åse Sætrevik
Aktivitetsgruppa
- Liv Jorunn Nyhagen
- Ingvild Hansen

æresmedlem?

- Toril Sørheim
- Åse Sætrevik
- Maria Slettebakk
Æresmedlem: Ingmar Wangen

Sak 14

Administrering av
instagramkonto

Høre med medlemmar i nytt styre

Sak 15

Nytt styremøte

Styremøte tirsdag 22. februar kl
19.30.

