
 

Referat Styremøte 25.11.2013  
 
Møtedeltakere:   Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås, Janne 

Bakken 

Fraværende:   Heidi Ytrestøl, Charlotte Wanvik, Tonje Langfjord 

Innbudte:  Jorun Grendahl, Christian Johansen, Berit Jensen 

 

Møtested:  Kroa kl. 19:00 

Referent:   Roy Olsen   

 

 

Agenda:    

 

1. Klubbsamling Røros 

2. Utestående aksjoner fra tidligere møter i 2013 

3. Stevne med klubbmesterskap 07.-08.12. 

4. Eventuelt 

 

Referat: 
 

1. Klubbsamling Røros 

1. Jorun og Roy deltok på STRYK`s samling på Røros den 23-.24.11.2013. Mottoet 

var Samhold og det ble brukt en del tid på å analysere hva som bidrar til å: 

 Hindre samhold 

a) Særinteresser 

b) Baksnakking 

c) Dårlig og mangelfull kommunikasjon 

 Bedre samhold 

a) Gode rollemodeller 

b) Samarbeid/fellesskap 

c) Samlinger/medlemsmøter/kurs/treninger 

 

Det ble videre diskutert sammenslåing av klubber, hovedanlegg for regionen, 

aktivitetsplanen 2014 og info om kretstreninger 

 

2. Utestående aksjoner fra tidligere møter i 2013 

1. Grønt kort kurs er planlagt og vil bli avholdt i januar 2014. Elin skal skrive et 

infoskriv og få distribuert dette 

2. Tidtakeranlegget har fått nye stativ. All honnør til Torbjørn Haugen som har stått 

for dette 

3. Trine og Hilde holder tråden i medlemsmassen og regnskapet. Avtaler å møtes i 

løpet av et par uker 

http://www.trondelag-hestesportsklubb.no/default.htm


4. Enighet om at Hilde informereTurid (dressur) om at gjeldende ordning mhp. 

Dressurtreninger og sponsing opphører pr. 31.12.2013. Nye ordninger må 

budsjettbehandles for 2014.  

5. Regionen trenger banebyggere. Det vurderes å invitere til banebyggerkurs 

6. Idrettsforbundet sender med jevne mellomrom ut en del info om kurs og 

aktiviteter. Vi tar sikte på å bli bedre med å distribuere dette ut til medlemmene 

7. Det foreligger et forslag om å få til en ordning med å ha hjertestarter med på 

stevner. Vurderes videre 

 

3. Stevne med klubbmesterskap 07.-08.12. 

1. Mannskapsanvarlige er identifisert. Invitasjon til dugnad legges ut på FB og 

nettsiden 

 

4. Eventuelt 

1. Den økonomiske statusen er positiv. Vi har nå en fin reserve på «bok» 

2. Hadde besøk av Christian Johansen som har et ønske om å bidra med sine tanker 

om hvordan klubben kan/skal drives. Vi diskuterte dette og ble enige om at han 

forfatter et underlag som oversendes styret for gjennomsyn. Styret vil så ta 

stilling til hva som skal komme ut av dette på sikt 


