Referat styremøte 22.3 og 24.32022
22.3.22: Gjennomgang til årsmøtet
Til stede: Vidar, Anne-Berit, Martine, Gro Lise, Birgit og Siv Linda (informerte fra
valgkomitéen).
Pga koronasykdom hos revisor og seint innkommet regnskap, beslutter styret å utsette

årsmøtet til torsdag 31.mars 2022, kl. 19.00 på Klubbhuset.
Styret møter torsdag 24.mars til arbeidsmøte, for å arbeide fram et budsjettforslag.

Regnskap
Pga koronasykdom på Økoråd fikk ikke Vidar regnskapet før i dag.
Regnskapet gjennomgås.

Budsjett
Vidar lager et forslag til budsjett. Dette gjennomgås på et arbeidsmøte. Styret skal
legge fram et realistisk og stramt budsjett.

Valg
De med rød skrift er på valg. Siv Linda kom med valgkomitéens forslag:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Martine D Martinsen, kan ta gjenvalg
Pål Brodtkorb tar ikke gjenvalg, Marte Kanstad foreslås
Vidar Solbakken tar ikke gjenvalg, Kristin Markussen foreslås
Anne-Berit Dybvik Hansen tar ikke gjenvalg, Katrine Bjørk
foreslås
Styremedlem:
Gro Lise Lian
Styremedlem vara:
Dan Erik Jusnes
Ungdomsrepresentant: Pernille Trettvoll Ellingsen, Isabella Holand Roth foreslås siste
året
Ungdomsrepresentant: Stine Brodtkorb
Revisor:
Viggo Nilssen
Sportslig leder:
Birgit Normann
Valgkomité (1 år):
Siv Linda Solbakken, Martine Skaanevik - foreslås ???
Vara valgkomité (1 år): Astri Thorvaldsen tar ikke gjenvalg, foreslås ???
Kontrollutvalg (2 år):
Stine Molund Johnsen, Oddri Nilssen-Brodtkorb
Vara kontrollutvalg (2 år):
Glenn Hermansen
(husk noter f.nr. på alle styremedlemmer)

1. Evt/ innkomne saker
-

Sponsoravtaler-

24.3.22: Gjennomgang til årsmøtet, budsjettjobb
Til stede: Lena (daglig leder), Vidar, Anne-Berit, Martine, Gro Lise, Birgit og Kristin.
Til dette budsjettarbeidet var også daglig leder bedt om å delta.
Styret arbeidet fram et budsjettforslag for 2022. Målet er å legge fram et budsjett som går i
balanse. Kostnadene må ned. Klubben må komme i posisjon til å få overskudd til bl.a
vedlikehold av anlegget.
-

-

Kasserer og daglig leder må ha månedlig samarbeidsmøte angående økonomi.
Kasserer ber Økoråd sende over utskrift til en fast dato hver måned.
Vipps-inntekter er ført på en pott, og ikke fordelt på de forskjellige postene. Dette må
heretter fordeles på rette poster.
Link til Grasrotandel legges ut på nettsiden. Vi trenger flere grasrotbidrag.
Ballepresse skal selges. Tjenesten balling og pakking kjøpes eksternt, til det kjøpes en
brukt presse til stallen.
Banehopping må ha startavgift, for å bl.a dekke rosetter.
Åpen dag med runderidning arrangeres ila vår/ sommer/ tidlig høst 2022.
Arrangere flere Pay’n’Jump med kafé.
Nytt styre setter opp en langsiktig strategi for vedlikehold. Klassifiserer hva som er
kritisk og hva som kan vente. 2022: ridebanegjerdet på ordnes. Forsikringssak med
taket til stallen pågår.
Boks i hovedstall, nærmest utgangsdør mot kjøkkenet, deles opp til to ponnibokser.
Styret henstiller årsmøtet om å vedta å øke stalleien fra 1800,- til 2000,- fra 1.mai
2022.

Anne-Berit, referent

