Referat styre møte 24/8- 22
Til stedet. Pål, Dan-Erik, Gro lise, Marte, Isabella, Stine og ida
Saksliste:
1. 15/22 Godkjenning av Innkalling og saksliste
2. 16/22 Godkjenning av Møtereferat fra forrige møte
3. 17/22 status gulhuset
1. Den ene leiligheten, dugnad for å tømme denne, vask og oppussing
2. Den andre leiligheten 1 september
3. Ordensregler og gangvask
4. 18/22 Status klubbhuset
1. Leiligheten er oppsagt av kommunen fra 1 des. Skal vi fortsette og leie denne ut, eller
hele klubbhuset?
2. Klubbhusansvarlig
5. 19/22 Økonomi, orientering styreleder/kasserer
6. 20/22 Orientering fra styreleder
1. Handikappridning, samarbeid med Soltun
2. Rideskole, høsten 22
3. Ansettelse av lærling
1. Sertifikat
2. Lærlingordning
4. Søknad til NAV på mentorerings støtte
7. 21/22 Vedtekter, arbeidet videre
1. fordeling av punkter?
8. 22/22 Eventuelt.
Sak 1: Godkjent
Sak 2: Godkjent
Sak 3:
1. det er en pågående forsikringssak ang leilighet i gulhuset som står tom nå, Denne
leiligheten må tømmes i første omgang på dugnad
2. Den andre leiligheta Blir leid ut sånn som en står, når den som leier i dag har flyttet ut.
3. Det vil bli kommunisert til de som bor i gulhuset at det settes opp ordensregler, Slik at
det blir vasket og ryddet på fellesarealet av alle beboere.

Sak 4
1. Leiligheta i klubbhuset er sakt opp fra 1desember. Vi har besluttet at vi prøver og leie ut
klubbhuset videre.
2. For å gjøre vedlikehold av klubbens anlegg er det besluttet at vi trenger ansvarspersoner som kan
kontaktes dersom noe skulle trenges eller repareres.

Gulhuset Pål
Klubbhuset Oddri?
Ridehallen/ Ridebanene Ida
Stallen Marte
Det vil komme opp kontakt informasjon på stallens område
Sak 5:
Differansen mellom inntekt og kostnad er Gått betraktelig. Så driftsresultatet i år blir positivt.
Sak 6:
1. Handikapp ridning blir å foregå på Soltun, SSRK og Soltun vil begge kunne tjene på å ha en slik
samarbeids ordning. Soltun blir og ha ride kurs på fredager hos oss.
2. Per nå har vi ca. 25 Elever påmelde til rideskolen høsten 2022.
3. SSRK er i ferd med å bli en godkjent lærling bedrift. Og det blir Ansatt en lærling.
1. Det jobbes med at de som skal jobbe i stallen og ikke kan kjøre traktoren skal få opplæring og
sertifikat for å kunne gjennomføre de praktiske gjøremålene i stallen.
2 Lærling ordningen et tilbud som vi ønsker og tilby barn og ungdom som er tilknyttet SSRK. Det
er Mulighet for å få fagbrev i hestefaget. Men for å bli lærling kreves det gode gjennomsnittlige
karakterer fra grunnskolen. Lærlingen skal være på jobb 37timer uker. Danka blir lærlingens mentor i
hestefaget, Så lenge vi bestemmer oss for å ha denne ordninga.. I og med at det å være lærling i en
stall kan være risikofylt og læringen er under 18år så er det inngått et Kompromiss mellom SSRK og
opplæringskontoret at Mor er tilstede under utslipp/unnslipp.
All kommunikasjon mellom Mentor og Lærling går via teams.

3. Vi får mentorstøtte fra nav for å ha denne lærlingordningen.

Sak 7. Vi er godt i gang med å lage vedtekter for SSRK
1. Vedtektene blir ikke ferdigstilt og lagt fram før neste årsmøte.

Sak 8:
I og med at lærlingen har obligatoriske oppmøter på skolen innimellom så er det behov for
en vikar. Det er også behov for en som kan ta seg av det administrative rundt bestilling av
f.eks høy. Marte går inn en 20%stilling som skal ta seg av dette. Vi prøver å ha denne
ordningen i 6mnd i første omgang.
Vi går en høst i møte og det er behov for dugnadsarbeid. Det er 3 store dugnader som må
gjennom føres.
1. Leilighet i gulhuset skal tømmes.
2. Boksene i ridehallen må ned før neste trening. Vi prøver å få til en dugnad rundt 31august.
3. Kjøre hjem rundballer. De blir kjørt hjem helga 16- 17september og/ eller 23-25 september
På grunn av alder på stallen så får vi ikke full dekning på forsikringen så stallen må dekke en liten
andel. Dette blir avklart fortløpende.
Silke Tora blir prøvd som rideskole hest i høst
Ida Har tatt over jobben med foringslistene for oppstallatører

Ramsund 28.08.22
Ida Wang Engen
Sekretær

