
Referat styremøte mandag 20.9.21 

 

Til stede: Martine, Birgit, Gro Lise, Anne-Berit og Dan. Pål var med via telefon. Vidar meldte 

frafall. 

 

Sak 1: Medlemskveld 

- Lørdag 30.november 

- Kombinere med Halloweenhopping og medlemskveld. Fordi klubbhuset er utleid blir 

det ikke overnatting. 

 

- 1. – 3. oktober: Produktpresentasjon fra Bømark gård, dette tar vi i tilknytning til 

neste Dankka-trening. Presentasjonen kommer samtidig som teoridelen. 

Sak 2: Forespørsel fra oppstallør om helpensjon 

- Daglig leder er positiv til det. 

- Maks 2 i helpensjon om gangen.  

- Dette må avtales på forhånd med daglig leder 

- Dette gjelder ukedager. I helgene er det ikke folk på jobb. 

- Helpensjonen inkludere: møkking, inn og utslipp, fóring (ordne høy og kraftfór, vann) 

- Pris pr. dag: 100 kr 

- Ordningen evalueres på styremøtet i februar 2022. 

Sak 3: Gjenytelser for diverse i klubben 

- Styreleder – gjenytelse for x antall dugnadstimer 

- Slåtta – gratis høy er en gjenytelse for x antall dugnadstimer + leie av traktor 

- Losji Dankka 

- Privathester i rideskolen 

- Overnatting til dommere 

Det skrives avtaler som synliggjører at f.eks. hesteier betaler stalleie, og at stallen fakturerer 

for leie av privathest til rideskolen.  

Vi er en dugnadsstall og er avhengig av gjenytelser. 

Hvordan synliggjør vi ellers andre gjenytelser? Kan Vidar undersøke dette med Per Stian?  

 

Sak 4: Nabosaken og framdrift ang. gjerdet 

- Kommunen skal komme på oppmåling. Stallen skal fylle ut et skjema.  

Sak 5: Stevner neste sesong 

- Maistevnet – 28. – 29.mai (dressur) 

- Midtsommerstevnet – 25. – 26.juni (sprang) 



- Høstspretten – 10. – 11.sept (sprang) 

Sak 6: Spillemiddelsøknaden 

- Pga kapasitet utsettes arbeid med søknaden til søknadsfristen oktober 2022. 

- Det settes sammen ei prosjektgruppe sammen med Anne-Berit. 

 

 

Saker til styremøtet oktober 2021: 

Sak: Økonomi og kassakreditt til høy 

Sak: Evaluering rideleirer 

 

Anne-Berit, referent 


