
Referat styremøte tirsdag 2.2.2021 
 

Til stede:  Martine, Birgit, Siv Linda, Anne-Berit, Pål og Maria (videomøte).  

Vidar hadde meldt frafall. 

 

SAK 1 ÅRSMØTE 

- Årsmøte planlegges arrangert digitalt tirsdag 23.mars kl. 18.00 – 20.00. Det 

gjennomføres fysisk om det kommer lettelser fra nasjonalt og kommunalt hold 

o Innkalling sendes ut en måned før 

o Saksdokumenter foreligger en uke før  

- Valgkomiteen lager en oversikt over hvem som er på valg  

o Maria – styremedlem 

o Pål – nestleder 

o Martine – leder 

o Siv Linda – styremedlem 

o Birgit – sportslig leder 

o Stine – ungdomsrepresentant 

o Siv og Birgit – valgkomite 

- Ikke på valg 

o Anne-Berit – sekretær 

o Pernille – ungdomsrepresentant 

o Vidar - økonomi 

 

SAK 2 ØKONOMI 

- Vidar bekymret pga dårlig likviditet, lite kroner på konto. Bekymring ift å kunne 

utbetale lønn i februar (64.000 kr) 

o I januar gikk det ut til harv og kommunikasjonssystem, det har vært ekstra 

lønnsutgifter til vikar og etterslep av innbetaling fra oppstallør 

o Innbetaling fra oppstallør sjekkes opp 

 

- Har dette rettet på seg nå som det kommer 10.000 kr fra Samfunnsløftet til kjøp av 

harva? Det er søkt refusjon til NAV for nesten 10.000 kr, og det er søkt mentormidler 

hos NAV, kan få inntil 30.000 kr. 

- Det ble stilt spørsmål om Lena og Monikas stilling kan slås sammen, men Lena har 

allerede overtatt mye av Viggos jobb, og har mer enn nok 

- Det er forskyving av ridekoletimer pga korona, det er derfor ikke oppstart av nytt 

kurs nå 

 

- Hvordan få inntekt?  

o Maria lager et forslag på avtale med Sigma ift å kjøpe ridetimer.  



o Forslaget er at Sigma bruker stallen tirsdag og onsdag kl. 12 – 15. I dette 

tidsrommet kan ingen private være i stallen, bare en ansatt. Sigma bruker 

bare stall og ridehall, ikke pauserommet (smittevernhensyn).  

 

- Det stilles spørsmål om kapitalen som er oppbundet i høyballene. 

o Lena sier at hun selger mye 

o Hentet 1,5 trailerlast hittil 

o Må hente 0,5 last til, for å ha nok for over sommeren og til private som vil 

kjøpe 

o Private som kjøper må betale på forskudd 

o Forslag: opprette kontokreditt for høyet 

 

- Slåtta 2021 

o Fortsetter med slått så lenge vi har folk og utstyr 

o Birgit og Lena tar ansvar for slåtta i år også 

o Bekymret for standard på pressa.  

▪ Pål snakker med Lasse Hagerupsen (Samfunnsløftet) om man kan få 

noen midler til kjøp av «ny». Pål tar kontakt med Trama for å få 

innbyttepris og tilbud på innbytte. Stallen er et idrettslag som 

sysselsetter 2 årsverk. 

▪ Frist for å søke til Samfunnsløftet er 1.juni 

o Pål har prisoverslag og tilbakemeldinger til neste styremøte 

 

- Nå er det 10 oppstallører og plass til en liten ponni i ponniboksen. Martine sier at det 

ikke er problem å fylle stallplassene. Det er flere som vil ha oppstalling på Skånland 

 

SAK 3 UTV- OG HARV- REGLEMENT 

- UTV er registrert som traktor 

o For å kjøre UTV’en må man ha gyldig traktorsertifikat og opplæring 

o Alle som har helgeforinger får opplæring. Opplæring skal planlegges 

o Lena utarbeider spesifikke regler for den daglige og praktiske bruken (påfyll av 

drivstogg, parkering, nøkler etc) 

▪ Dette må inn i HMS-systemet 

▪ Har ander staller med UTV allerede utarbeidet noe man kan ha som 

utgangspunkt? 

 

- Selger av harv gir opplæring ved levering 

 

SAK 4 UTFORDRINGER KNYTTET TIL OPPSTALLØRER 

- REGLER FORNGSTID OG INN/UTSLIPP 



o Det er utfordrende når det fores før frokost og etter kvelds, og ut/innslipp 

utover oppsatt tid 

▪ Findus har bestandig vært luftsluker og fikk magetrøbbel. I samråd 

med veterinær fant de ut at den endringen av foring utover foringstid, 

førte til stress hos hesten. Hesten er etter behandling blitt bra. 

▪ Det er foringsrutiner kl. 8, 14 og 20. Stilt i stallen etter kl. 22.00 

o Saken ble grundig debattert og styret lander på at det beste for alle hestene 

på stallen, er at rutiner følges. Veterinær Kent har sagt at rutiner er viktig for 

å unngå mageproblematikk. Med en stall med flere hester blir rutiner og 

likhet for alle viktig. 

o Det fremmes forslag for oppstallørene om å endre stilletiden til kl.21.00 – 

08.00. Forslaget fremmes på oppstallørmøtet. 

 

- DÅRLIG OMTALE UTAD 

o Det er nedfelt i oppstallørkontrakten at man skal framsnakke klubben og 

stallen 

o Det er kommet anklager om at Skånland stall ikke ivaretar hestene på stallen 

o Pål, Martine og Maria tar en prat med vedkommende det gjelder, og finne en 

løsning 

 

SAK 5 KJØP AV TORINA 

 

Referent Anne-Berit, måtte forlate møtet kl. 20.10. Martine skrev videre referat 

 

- Martine og Vidar tar vurdering av økonomi. 

- Vi kjøper Torina om det lar seg gjøre økonomisk. 

 

SAK 6 UTLEIE/ OPPUSSING HYBELHUSET 

- Arr BNB i den ledige leiligheta 

- Dommere/ trenere 

 

SAK 7 ARRANGERE TRENING  

- Martine sende rmail til kommuneoverlegen 


