Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb
Dato/Tid

Mandag 12.03.2012 kl 17:30

Sted

Rytterstuen, Kolnes

Til stede

Carina Brandtzæg
Hans Ivar Ravn-Larsen
Ranveig Berntsen
Grethe Rosnes Hagen
Nancy Svendsen
Hanne Eie
Andrea Molaug

Styreleder Carina Brandtzæg ønsket velkommen.
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer.

•
•

2012-1. Signering av årsmøteprotokoll
- 2012-1.1 Årsmøteprotokollen ble signert av Ranveig og Nancy
2012-2. Konstituering av nytt styre
- 2012-2.1 Fordeling av verv: Andrea ble valgt som sekretær.
- 2012-2.2 Kartlegging av oppgaver og ansvarsfordeling: HorsePro: Ranveig, Grønt kort og
rytterlisens: Carina. Det ble ikke fordelt noen områder innenfor stevner eller grener, da vi
håper at vi etter allmøtet 22. mars har fått satt ned en stevnekomite.
- 2012-2.3. Forslag om å opprette en postboksadresse: Vedtatt. Postboksen vil være hos Kiwi
i Tananger. Carina er ansvarlig for at vi varsler adresseendring. Nancy snakker med Posten
for å ordne en postboks.

•
•

•

•

•

•

2012-2.4. Fastsette styremøtedatoer for 2012: Carina sjekker opp mot terminlister og sender ut
en mail og foreslår datoer.
2012-3: Økonomi
- 2012-3.1 Bestilling av blomster fra Kolnes Rytterklubb: Hanne og Carina har bestilt blomster
til diverse. Ok. Carina fortsetter å ha bedriftskortet.
- 2012-3.2 Bestilling av sløyfer til stevnesesongen: Vi vil ta en opptelling på hvor mye sløyfer vi
har inne. Ønsker så å bestille nok sløyfer til resten av stevnesesongen.
2012-4. Trenere og treningstider
- 2012-4.1 Det er behov for info om treningstider. Vi avventer foreløpig til det er fast
sprangtrener igjen på Kolnes, og vil da legge ut ridetider på nett, samt undersøke om det er
mulig å lage en kalender i ridehallen på tavlen der det kan stå oppført alt av treninger på
anlegget.
2012-5. Mobilinnsamling
- 2012-5.1 Status: Ranveig har mottatt 8 vesker som rommer ca 60 mobiler i hver. Vi får 35 kr
pr mobil. Vi vil også informere om dette på allmøtet den 22. mars. Sluttdato for
mobilinnsamling er 15.05.
2012-6 Planleggingsmøte 22. mars
- 2012-6-1 Utarbeide agenda: Agenda ligger allerede ute, men skal oppdateres med
informasjon om mobilreturinnsamling. Datoer for klubbstevner og stevnekomite vil bli
diskutert den 22. mars på allmøtet.
2012-7. Eventuelt
- 2012-7.1 Det ble informert at Heidi Holm er ny sprangtrener. Hun vil ha faste treninger hver
onsdag fra kl 18:00, oppstart 21.03
- 2012-7.2 Det er ønskelig med en slags informasjonsmappe for alle som kommer til Kolnes,
hvor det står litt om anlegget, medlemsskap i Kolnes (og at alle oppstallatører og faste
brukere av anlegget plikter seg til å være medlem), fôringstider og rutiner, inn og
utslippsrutiner, ridebaneregler, stall-leie, spøne, åpningstider i stallen osv. Åse har tilbudt
seg å lage noe lignende, Andrea tar det videre med henne og Hilde.
- 2012-7.3 Kontrakt: Det bør utarbeides kontrakt for alle oppstallatører. Andrea hører med
Hilde om det er noe som er i nærmeste fremtid.
- 2012-7.4 Posesalg Marton: Det er ønskelig at vi kanskje får noen dagers forvarsel, og
mulighet til å komme i butikken en dag og to før alle andre når de har posesalg på Marton
som vi eventuelt kan bruke som premier. Vi kontakter Marthe og hører om dette er mulig.

Sola 13.03.2012
Andrea Molaug

