Styremøte 29.9.22
Tilstede: Pål, Stine, Isabella, Nora, Gro, Marte, Benedikte og ida
Innkalling til styremøte i Skånland stall og rideklubb. Onsdag 28. september klokken 1800 - 2130.
Saksliste:
1. 23/22 Godkjenning av innkalling
2.

24/22 Godkjenning av referat

3.

25/23 Rideskolehester, status

4.

26/23 Forsikringsskade status

5.

27/23 Oppstallører, status

6.

28/23 Rideskole, status

7.

29/23 Lærlingeordning, status

8.

30/23 Forsikring og pensjonsordning, status

9.

31/23 Utleiesituasjon, status

10. 32/23 Dugnader, status
11. 33/23 Halloween, juleshow, juleridning og julebord
12. 34/23 Neste års terminliste
13. 35/23 Eventuelt
Meld gjerne tilbake på innlegget om dere kan møte eller ikke. Meld og inn saker til eventuelt, hvis
dere har. Vel møtt til styremøte.
Sak 1. 23/22 Innkalling godkjent
Sak 2. 24/22 Referat godkjent
Sak 3 25/23
Per i dag har vi 4 ridekolehester. To av oppstallatørene har sagt ja til at sine hester kan brukes i
rideskolen. Silketora og Sjarmson. Avtalen på Sjarmson er at Eier betaler veterinær og hovslager.
Stallen disponerer han mandag til fredag. Hvis hesten ikke er på for eller det er rideskole så
disponerer eier hesten selv. Vi kan også få låne 2 av medlemmenes hester Athletika og Rider. Men
her må Rideskolen hente hestene før rideskolen begynner og gå hjem med dem etter endt kurs.
Rideskolehesten June fungerer svært dårlig i rideskolen og vi i styre finner ut hvor hun kommer ifra å
gjør en avtale på hva som skjer med henne.
Stallgubben er pensjonert og drar tilbake til forrige eier og nyter sin pensjonstilværelse der.
Ridekolehesten Torina er ikke helt i form om dagen veterinær har vært kontaktet og utreder henne
videre.
Vi Har fått et tilbud om å få låne en Hest utenifra kasserer tar kontakt med Eier av hesten og lager en
eventuell avtale.

Ellers har vi for få rideskolehester så vi må prøve å finne flere som egner seg til jobben.

Sak. 26/23 Stallbygget, ridehall og gulhuset ble skadet i en vinterstorm tidligere i år. Det har vært en
tøff periode, med uendelig lang dialog med forsikringsselskapet og takstmann. Skaden på ridehall er
taksert til 84411 kroner, skadene på gulhuset er taksert til 117629 kroner og stallbygget er taksert til
kroner 482800. I utgangspunktet fikk vi avkortning på 40% på grunn av manglende vedlikehold på
bygningsmassen, samt at det på stallbygget ble funnet at det ikke var forskriftsmessig utført arbeid
fra den tiden stallen ble bygd. For stallbygget sitt vedkommende skulle vi opprinnelig kun få utbetalt
289680 kroner i erstatning. Etter uendelige runder og diskusjoner med forsikringsselskapet har de nå
økt erstatningen til kroner 415 208. Selv med denne økningen har vi for lite penger til å få utbedret
skaden. Styreleder har inngått avtale med Bøckmann bygg, og de skal starte arbeidet snarest. Slik
saken står nå, så mangler vi fortsatt 67 592 kroner for å få fullfinansiert reparasjonen på stallbygget. I
dialogen med forsikringsselskapet har styreleder foreslått at vi på dugnad reparerer verandaen som
ble skadet, da frigjør vi kroner 117629 til reparasjonene på stallbygget, og får fullfinansiert den store
jobben som må til der.
Videre så må vi finne ut hvem som har levert ridehallen. Vi antar at skaden på bygget er større enn
først antatt. Ved senere skade på bygningsmassen vil vi få en avkortning pga manglende vedlikehold.

Sak 27/23. Det kommer stadig nye opptallører til oss og har nå nesten full stall, det vil komme en
Oppdatering av alle stallens regler.

Sak 28/23 Vi har to rideskolelærere. Stine og Sigrid. Sigrid slutter dessverre til jul og Ine Molund vil
overta etter henne.

Sak 29/23 Kontrakten for lærlingen vår er skrevet under. Og hun har vært på sin første samling.
Målsetting. Studie spesialisering og fagbrev.
Det er ønskelig at dette videføres og blir en permanent løsning med flere lærlinger når den vi har i
dag er ferdig.
Enda ikke kommet svar fra nav ang traktor sertifikat.
Sak 30/23 Stallen må opprette en pensjonsordning for de ansatte.
Sak 31/23. den ene leiligheta i gulhuset er tømt. Der har vi fått ny leietaker.
Leiligheta er rasert. Nytt do og kabinett kommer. Leietaker har vasket ned leilighet selv. Og han får
en mnd gratis husleie for arbeidet så han Betaler ikke husleie før 1november. Vi må finne en løsning
på kjøkken innredningen.
Leilighet på klubbhuset er leid ut. Fra 1 oktober.
Lage en pris liste for å få leid ut kafedelen på klubbhuset.
Sak 32/23 Rundballene blir nå fraktet til stallen.
Det skrotet som ligger i traktor hengeren må kjøres bort.

Sak 33/23
Halloween. Ungdomsrepresentantene tar ansvar for å arrangere Halloween hopping. Muligens det
blir den fest etterpå. Selve hoppingen blir enten helga før eller helga etter Halloween.
Juleshow blir siste helga i november. Ungdomsrepresentantene tar ansvaret. Kafe?
Juleridning blir arranger i sammenheng med juleshow.
Det blir julebord i år. Den 10 desember er foreslått.

Sak: 34/23
Det skal være en Klubbleder samling og her kan vi sende representanter. Vi bør ha 4 stevner til neste
år. Både dressur og sprang. Vi bør prøve å legge stevnene fra Midten av juni til 30 august. Det koster
mye og reise for deltagere så om vi Kan få inne en trener for elitesatsing mellom to stevner. Både
sprang og dressur.
Så må vi prøve å Få ut stevnet invitasjoner tidlig så vi ungår krasj med andre stevner. Da er
muligheten for at fler kan delta hos oss og flere fra klubben har mulighet til å både delta og arrangere
om det planlegges i god tid.
Sak 35/23
En av stallens ansatte har sluttet hos oss.
Styret bør sette seg ned og lage en langsiktig investering plan for hva som kan fikses på stallen på
lang sikt. Som for eksempel luftegårdene.
Pris listen på hjemmesiden må oppdateres. Pga økte priser på markedet må justere prisene på flis på
oppstalling til stevner og treninger. Diverse rabatter på treninger må også opplyses om på
hjemmesiden.
Nora går inn i styret som ungdomsrepresentant da Isabella har blitt ansatt som lærling
Nå som det har kommet så mange nye oppstallører er det på tide med et møte.

Ramsund 9.10-22
Ida Wang Engen
Sekretær

