Referat

Kolnes Rytterklubb

Kolnes
Rytterklubb

Tilstede

Ranveig
Andrea
Grethe
Sikke
Nancy
Anette
Irene

tirsdag 12. mars 2013
kl. 18:00 i rytterstuen
Forfall

Ansvarlig

1.

Konstituering av nytt styre
1.1

1.2

1.3

2.

2.2
2.3

Alle

Irene

Legge inn nytt styre
Får info om Grasrota på fremsiden
Lage liste over nøkler
Lage liste i ridehuset over treninger osv

Anette
Anette
Nancy
Ranveig

Det arrangeres kurs i “klubbens styrearbeid i praksis”
11. April 2013 Quality Airport hotel kl 18.00-22.00
Gratis
Påmeldingsfrist 8.4.2013

Ranveig går

Kurs
3.1

4.

Alle

Oppdatere hjemmesiden osv.
2.1

3.

Fordeling av verv
Ranveig Lode Berntsen- styreleder
Andrea Molaug- nestleder
Grethe Rosnes Hagen- kasserer
Sikke Torsvik- sekretær
Nancy Svendsen- styremedlem
Anette T. Osaland- styremedlem
Irene-Marie Skytøen- styremedlem
Gry Stensgård- varamedlem
Kartlegging av oppgaver og ansvarsfordeling
Andrea- webansvarlig
Annette- webansvarlig og systemadministrator
Irene-grønt kort- og rytterlisensansvarlig
Melde inn nye styremedlemmer til Brønnøysund
(fødselsnr)

Mulige inntekter?
4.1

Søke “Lyse spirer” innen 30.4.2013

4.2
4.3

5.

Kan søke om hva som helst, så lenge det er konkret og med
begrunnelse, og få opptil 7000kr. Vi ønsker å knytte dette til et
arrangement, for eksempel et halljubileum.
Søke om driftstilskudd frivillige organisasjoner og lag,
frist 1.4.2013
Mobilretur.
Vi har også i år fått bli med på mobilreturordningen i regi av
idrettsforbundet/Telenor. Vi får 35 kr pr. mobil, enten de er i orden eller
defekt. Vi legger ut vesker i rytterstuen som mobilene kan legges i.
Info legges ut på hjemmesida.

4-5.5.2013
15-16.6.2013

D-stevne dressur med 3. avd i Rogalandscupen
Innkjøp av premier fra Body Shop
D-stevne sprang
Finale i Rogalandscupen

Stevnekomite må etableres
Vi trenger en stevnekomité bestående av BÅDE sprang og dressur! Om sprang
hjelper til på dressurstevner omvendt, trenger ikke rytterne stresse like mye på
egne stevnedager.

Anette

Ranveig

Nancy

Innkomne saker fra Åse Lund
6.1

6.2

6.3

6.4

7.
8.
9.

Ranveig

Planlagte stevner våren 2013
6-7.4.2013

6.

Irene

Oppgradering/vedlikehold av ridebunn ute/inne. Mulig kjøp av
ridebunn fra Snøde? Hvilke andre alternativ?
Finne ut hvor mye bunnen på Snøde kostet som ny.
Snakke med Hilde for å høre om det foreligger konkrete planer for
utebanen.
Sette av midler til å innhente ekstern ekspertise for å gi rytterklubben
råd og veiledning mht oppgradering/vedlikehold. Dette kan være
økonomibesparende på sikt og ikke minst til en god hjelp for vår
eminente baneansvarlig.
Følger av pkt. 6.1
Utvidelse av utebanen slik at det kan gjennomføres dressurstevner på
40 X 60 m bane. Være pådrivere mht Sentereier (Hilde). Alt ligger til
rette med fantastiske omgivelser
Følger av pkt. 6.1
Bør klubben kjøpe inn noen ekstra klubbjakker for videresalg?
Etternølere og evt nye klubbmedlemmer som kommer til.
Klubbjakkene som ikke er betalt blir lagt ut for videresalg.

Sikke

Ranveig

Innkjøp av Horsepro NETT årsrapport?
Utarbeide mangelliste på senteret for småting
Eventuelt

Ikke aktuelt

9.1

Ranveig
Ranveig

9.2
9.3
9.4

Be Hilde presse på respektive som ikke har betalt medlemskontingent.
Henge opp nye lapper.
Åse Lund utarbeider en Risikoanalyse for senteret
Revidere regler for ridehallen- vil komme som følge av risikoanalysen
Undersøke litt omkring hindermateriellet fra Snøde, både stevne- og
treningsmateriell.

Etableres

Sikke

