Styremøte 21/10.22 tilstede Pål, Marte, Rolf Inge, Isabella, Stine, Ida
Saksliste.
1.36/22 Godkjenning av innkalling
2. 37/22Godkjenning av referat
3.38/22 Rideskolehestene
4.39/23 Status Bygninger
5. 40/23Status Maskinpark
6.41/24 Rideskoleseminar
7. 42/24 Klubbledersamling
8. 43/24 Eventuelt.

1. 36/22 godkjenning av innkalling. godkjent
2.37/22 Godkjenning av referat godkjent
3.38/22 rideskolehestene
Skolehesten Torina er ikke ferdig utredet, men blodprøvene viser jern mangel.
Rideskolehesten June har hatt kolikk og bør ikke stå i en liten luftegård, men pga hun bryter seg ut og
ikke tåler rundball gjør hun det nå.
Vi må finne en erstatning for stallgubben. Antall rideskolehester koster penger. Og vi bør være sikker
på at en rideskolehest finansierer seg selv. Vi har fått tilbud om en rideskolehest fra Balsfjord, en
Lyngshest og en Kaldblods.
June blir sendt bort når stallen får en ny rideskolehest.
Styre vedtar at De som henter hestene i Balsfjord får kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Rider og Athletica har gått litt i rideskolen på tirsdager
4. 39/23 status bygninger – arbeidet med taket er Godt i gang og det viser seg at det har vært masse
vannlekkasjer i hele stallbygget og Dette går også på forsikringen. Taket på stallbygget er ferdig lagt
og det første avdraget på 200 000kr er betalt. Det gjenstår en del jobb innvendig med å bytte
isolasjon. Takst mann har levert en rapport sånn at forsikringsselskapet må revurdere forsikrings
summen. Det viser seg at det har kommet vann inn i stallen pga utilstrekkelig skadebegrensning i
januar- februar.
Det har vært en Elektriker i leiligheten i gulhuset og Ordna stikkontakt til stekeovn Nytt Klesskap til
leietaker er også kjøpt inn.
Ca. 115 tonn høy er kjørt hjem og ligger på marka nedenfor klubbhuset.
Stallen har fått disposisjonsrett i landbruks forvaltning på våre marker og hos Sportsligleder til beite.

5.40/23 status maskinpark
Slåmaskin er ødelagt. Fått tilbud om en brukt til 80000. ny koster rundt 80-120tusen. Styreleder
undersøker dette og kjøper inn en ny eller ny brukt. vi spør om pris på rundbuehallen til en bonde
som legger ned, selv om dette ikke har relasjon til maskinparken. Rundballe klypa er reparert og klar
til bruk
6. 41/24rideskoleseminar – vi sender Lærlingen rideskolelærer og den rideskolelæreren som overtar
etter jul på rideskoleseminar. De tar ansvar for flybilletter og hotell selv og De framlegger bilag i
henhold til rett regnskap. Det er Viktig for stallen som organisasjon og få påfyll av kompetanse.
7.42/24 klubbledersamling Det skal være klubbledersamling på bardufosstun 26 november. Og siden
styreleder reiser som styremedlem i rytterkretsen kan vi sende to representanter til denne samlingen
Terminlista til neste års stevner blir satt opp her så det er viktig at vi møter opp så vi får de datoene
som passer oss og ikke krasjer med andre stevner.
8 43/24 Eventuelt. – Danka er ikke godkjent for å være faglærer. Hun har bare sendt en cv. Vi må vise
til en kontrakt med danka. Dette må vi få en avklaring på fort så danka kan ha en opplæring med
lærling før jul. Yvia mener dette er en utfordring som må løses. Hvis ikke setter Troms rytterkrets inn
sine kontakter, Men vi ønsker danka i og med at hun er her med jevne mellomrom.
De rundballene som ble pakket i sommer er Høy h2 og selges for 1500kr for medlemmer 1000kr
ballen.
Det har Kommet et forlag til å Kutte opp busker med flis kutter og legge der det er gjørmete for å
gjøre det bedre for hestene. Vi kan få ta buskene som er på siden av klubbhuset og på
skolehestbeitet. Dette er billigere enn grus.
Dette binde sand, grus bedre. Vi ser på det og prøver og få en flis kutter til stallen. Kasserer hører
med pappaen om han kan sage ned busker og trær til er grei pris. Hvis det er noe som går galt så er
han forsikret.
Hvis det fungerer bra så kan vi tilby private oppstalører om å legge inn i luftegårder på en stor
dugnad, men da må alle hjelpe til.

Ramsund 06.11.2022
Ida Wang Engen
Sekretær

