Møtereferat fra Styremøte-TRØN
Møtetidspunkt: 06.08.2014
Møtedeltakere: Jorun Grendal, Morten Løes , Mai Kristin Aarvik, Tonje Holte
Forfall: Andrea Grendahl, Hege Størseth, , Hans Christian Ellbro, Roald Øye, Hilde Grimnes Olsen,
Hilde Tokstad , Marita Moen
Distribusjon: Sprangutvalget og styret
Møtested: Øysand
Klokkeslett: 19:30
Referent: Morten Løes

Sak

Aksjon

Gjennomgå referat fra møtet 19. juni
Ingen kommentarer. Tas til etterretning.
Regnskap
Utsettes til neste møte da kasserer ikke kunne møte.

Hilde
Grimnes
Olsen

Evaluering av sommerstevnet
Utsettes til neste møte da flere av sommerstevnets sentrale personer
ikke var til stede.
Forslag fra Felleskjøpet til «Champion Cup 2014»
Forslaget om kvalifiseringsstevne i høst ble diskutert og styret synes
dette er et positivt tiltak som klubben vil være med på. Dette meldes
tilbake til Felleskjøpet v/Lars Kjørsvik. Hvilket stevne kvalifiseringen
skal legges til må diskuteres med Rune.

Morten

Sprangutvalget
Lands og Elitestevner for 2015 ble diskutert. Enighet om å søke NRYF
om L-stevner 6-7 juni, 1-5 juli (sommerstevnet) og 5-6 september.
En søknad om E stevne ble også diskutert, men det ble konkludert

Morten

med at vi ikke søker om det for 2015.
Dressurutvalget
Ingen tilstede fra utvalget, men Louise treningene ble diskutert.
Styret ønsker at dressurutvalget bestemmer hvordan treningene skal
legges opp samt kontakt/organisator for treningene. Er det få av
klubbens medlemmer som er med på treningene kan det poengteres
noe sterkere at også sprang ryttere kan være med hvis de f.eks har
problemstillinger de ønsker hjelp til.

Hege/Hilde

Møtestruktur
Fra og med neste styremøte vil både sprang og dressurutvalgene bli
innkalt. Vi prøver det slik en periode og ser om det kan være en
praktisk løsning.
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Eventuelt
Styret gratulerer Tonje Lundquist med NM gull i dressur FH grad
4. Blomster og gratulasjon på hjemmeside er sendt.
Temaet «framtidig stevnearena» ble tatt opp. Årsaken er
usikkerheten omkring Øysand. Dette er en stor sak og bør behandles
deretter. For å få en god og fruktbar diskusjon omkring hva klubben
skal gjøre framover på dette området er det ønskelig å forberede et
underlag til neste styremøte slik at diskusjonen og beslutningene kan
bli konkrete og best mulige.
Viktige spørsmål i denne sammenhengen vil være; klubbens
ambisjonsnivå og krav tilpasset dette, grunnleggende forutsetninger
som spillemidler/ikke spillemidler, leie eller eie, tekniske krav,
evalueringskriterier.

Tonje, HC
og Hilde

Gruppen som forbereder dette til neste møte er Tonje, Hans Christian
og Hilde T.
Neste møte mandag 25. august 19:30

Morten

