Referat fra styremøte

Kolnes Rytterklubb

Kolnes
Rytterklubb

torsdag 5.sept 2013
kl. 18:00 i rytterstuen

Rytterklubb

Tilstede:

Nancy
Grethe
Irene
Anette
Ranveig

Forfall: Sikke
Andrea

Ansvarlig

1.

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte
1.1

2.

Innrapportering av stevner til neste sesong
2.1

3.

3.2

4.2
4.3

4.4

Grethe
Grethe

Anskaffelse av fler hinder evt med plass til reklame på?
- Anskaffer to hinder med plass for reklame. Baker Hughes sponsrer oss
med 5000 kr mot reklame på et hinder. Kjøper også 25 hvite bommer.
Etterskrift: Bestilt
Kjøpe inn flere sikkerhetsoppheng?
- Kjøper 12 sikkerhetsoppheng. Etterskrift: Bestilt
Refundere Christina Kolnes’ utgifter til innkjøp av møkkerake samt
kjøpe en til til utevolten?
-Christina ønsket å gi dette til klubben. Vi kjøper et likt sett til utevolten.
Etterskrift: Har kjøpt inn et sett til
Anskaffe oppstigningskrakker til ridehus og utevolte?
-Kjøper dette også- Etterskrift: Innkjøpt

Ranveig
Ranveig

Ranveig
Ranveig

Feil og mangler på senteret
5.1

6.

NM fjordhest- Mette Lothe og Heimlunds Lieroy
- Startavgift inntil 1000 kr refunderes
NM fjordhest- Maren Vatne og Klippa Nordskog
-Startavgift inntil 1000 kr refunderes

Hindermateriell og annet materiell
4.1

5.

Frist for å melde inn er 1. oktober
- Vi melder inn to dressur og et sprang på våren, og 2 sprang og et
dressur til høsten

Refusjon av startavgifter
3.1

4.

Godkjent uten bemerkninger

Skjema
- Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte.
De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig

Stevneplan videre ut i sesongen
6.1
6.2

Klubbmesterskap
-Klubbmesterskap/julestevne i slutten av november
Klubbstevner

Ranveig

-Klubbstevne i oktober

7.

Hjemmeside
7.1

8.

Sprangdommeraspirantkurs 20-22.9 Telemark og Vestfold krets
Sprangbanebyggeraspirantkurs 20-22.9 Buskerud krets
Støtte til kurs? Hvilke utgifter kan refunderes?
-Utarbeide regler/mal for støtte til kurs for teknisk personell

Fest – feiring av godt arbeid med ridebunnen
Arrangeres 5.10 av Monika og Stine

10.

Andrea

Rekruttering av teknisk personell - hvordan gjør vi det?
8.1
8.2
8.3

9.

Priser og layouter blir presentert
- Utsettes til neste styremøte da Andrea ikke var til stede.

Diverse

Anette

