Styremøte 31/5.
Tilstede: Pål, Gro-lise, Marthe, Isabella Rolf-Inge, Ida og Benedikte på Telefon

1. Valg av sportslig Leder.
Da Birgit Normann Valgte å trekke seg som sportslig leder, rykker Dan Eirik Jusnes opp som fast
styremedlem. Videre har styret vedtatt at Benedikte går inn som sportslig leder Istedet for Birgit
Normann. Benedikte har møterett og talerett på styremøter.

2. Sammensetning av komiteer.
Sportslig komite består av:
Benedikte, Caroline Aasvald og Isabella Holand Roth.
Sponsor komité Består av: Kristin Markussen, Jan Helge Hansen og Marte Kanstad.
Arrangement komité Gro lise Og Pål og Daglig Leder? Hvor Gro lise har ansvar for å sette sammen
resten av komiteen.

3. Veien videre.
Stine Har sagt opp som ridelærer og Sigrid har sakt ja til og være ridelærer fram til jul Dette er
foreløpig bare kommet muntlig så her er det litt uavklart enda.
Følge opp namsmann i henhold til oppsigelse av leietaker i gulhuset- Styreleder ser på dette
Nav og Ansatt, følge opp sykemelding, fravær Ha en god dialog og tilrettelegge arbeidsoppgaver.
Dagligleder Har ansvaret
Personalansvar. Da styret er Arbeidsgiver til de ansatte på stallen så er det kommet forslag i styre
om at styreleder har ansvaret for medarbeidersamtalene. Og at daglig leder skal ha en tilknytning til
arrangement komiteen.
Det må ordnes en annen og bedre løsning på tilgang til bankkontoene enn den vi har i dag. Det må
ordnes fullmakter og bestille et nytt bankkort. Kasserer tar ansvar for dette.
Ordne med tilganger på Power Office. Møte med økoråd neste uke. Kasserer ser på dette
Samle og sikre alle oppdateringer på de forskjellige Word og office pakkene. Få et tilbud fra Serit til
neste styremøte. Nestleder tar ansvaret for dette.
Midsommerstevnet: påmelding ligger ute, det er kommet en del påmeldinger.
4. Stevner og treninger:
Km dressur. Fredag blir det Lett D-Mc?, og lørdag og søndag blir det LC til MC
Erik kan komme og ha noen treninger uka før km.

5. Høy og flis bestilling
Høy bestilling til høsten. Til orientering. Styreleder hører med dagligleder.
Makulert papir er foreslått istedenfor flis. Styreleder følger dette opp. En felles bestilling på flis er
underveis.
6. Utleie av leiligheter i gulhuset/Klubbhuset
Oppfølging av kommunen som leietakere. Avtale med kommunen om leie klubbhuset og 2 eller 3
leiligheter i gulhuset til ukrainske flyktninger. Dagligleder følger opp dette.
7. Sosiale medier
Anne-Berit har laget en fantastisk hjemmeside for klubben og stallen. Det er og ønskelig at vi som
klubb fortsetter og legge ute og viser de flotte ekvipasjene våre og det flotte anlegge vårt på
Instagram, snapp chat, Facebook og eventuelt tiktok. Det har kommet forslag på å opprette en egen
gruppe som kun styrer med disse kontoene.
Daglig Leder er sykmeldt så pr i dag så er Isabella og Celina vikarer for henne.
Rideskolen tar Stine seg av inntil videre.
Handicap ridningen er det noen utfordringer med som det jobbes med å finne en løsning på.
8. Oppstallører og rideskole
Vi har en fantastisk flink oppstallør som lager og setter opp foringslister etter antall opstallører. Dette
er ønskelig at det fortsettes med.
Oppstallør møter ønskelig at videreføres.
Stallplasser må utlyses når vi har ledig plasser
Ny oppstallør kontrakt er sendt ut og prisen er oppdatert etter enighet på forrige årsmøte. Prisene på
leie justeres etter konsumprisindeksen.

9. Eventuelt.

Troms idrettskrets er ganske misfornøyd med styrehåndverket til Skånland stall og Rideklubb og det
blir satt av tid til kursing i å være i et styre,
Første kurset er et 4 timers kurs i styrearbeid på stallen.

Ramsund 08.06.2022
Ida Wang Engen
Sekretær

