Styremøte 22/9-20
Tilstede; Vidar, Siv Linda, Birgit og Martine

Sak 1
Møte med Økoråd
Hybelhuset:
Hvem tar seg av utleie/ansvarlig for hybelhuset?
-

Styret tar kontakt med Lena Tretvoll og hører med henne om å ivareta dette fremover mot
økt stilling.
Økoråd legger inn faste faktura.
Nye leiekontrakter, Lena og Anne Berit utarbeider slike sammen med Vidar.

Faktureringsrutiner:
-

Nye rutiner i fht stallleie og høy, gjennomsnittberegnes høy og oppstallører er ansvarlig for å
gi beskjed om evt endringer mnd til mnd.
Økoråd kan legge inn faste faktura også på dette.

Utestående fordringer blir et fast punkt på styremøter framover.
Klubbhuset:
-

Lena og Birgit samarbeider rundt utleie og praktiske gjøremål.
Husk sign avtale med avklart fakturering.
Bestem nye priser for utleie, langtidsutleie, korttidsutleie og stevne/trening, pr dag.
Pr mnd 4000kr, pr døgn 200kr
Vi leier ikke lenger ut med sengetøy.

Lønn:
-

Timelister sendes kasserer ved mndslutt. Lønn kjøres 5. hver mnd.

Ny arbeidsavtaler må meldes inn til Økoråd.
Bilagstrøm:
-

Poweroffice brukes mest mulig til bilag.
Jo mere vi bruker Poweroffice jo mindre betaler vi for Økoråd sine tjenester.

Visakort:
-

Styret vedtar at visakortet utgår som betalingsmiddel, og vi oppretter bedriftsavtaler med de
mest brukte butikkene/bedriftene i stedenfor (Jula, Biltema osv)

Post:
-

Daglig leder har ansvar for å sjekke postkasse på stallen.

Tilskudd:

-

Kan Pål sette seg inn i de forskjellige fristene og følge dette opp? Mva komp, prodtilskudd,
spillemidler og driftstilskudd kommune/fylke.

Felles fildelingsplattform for styret:
-

Utleie stall og ridebaner
Arrangement
Kurs
Husleie
Økonomi
Lønn
Styrearbeid Protokoller

Kan Anne Berit lage dette?

Sak 2
Kjøp av UTV utsettes til neste styremøte. Men styret er positiv til å kjøpe en slik, men må vurdere
økonomien. Kasserer trenger tid til å få satt seg inn i økonomien.
Sak 3
Kretssamling
Er det noen som kan tenke seg å dra? Martine prøver å få noen til å dra.
Sak 4
Forrytters ansvar?
Forryttere har instruks på det som skal gjøres når de har hest på for.

Sak 5
Søknad til HLK 110års jubileum
Forslag til prosjekt?
-

Ny dressurrail
Naturbane på egen tomt
Interkomanlegg til rideskolen/trening
Lys oppover til hybelhuset og til bakmarka

