Referat Styremøte 10.04.2014
Møtedeltakere:
Fraværende:

Roy Olsen, Hans Christian Ellbro, Hilde Grimnes Olsen, Morten Løes,
Roald Øye
Hege Størseth, Andrea Grendahl, Mai Kristin Aarvik

Møtested:
Referent:

Kroa på Øysand kl. 19:00
Roy Olsen

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sponsoravtaler
Dressurpropper
Økonomi
Bane
Fremtiden mhp. tilhørighet
Facebook
Eventuelt (andre saker)

Referat:
1. Sponsoravtaler
1. Det ble diskutert om klubben skal sponse enkeltryttere slik det ble gjort i to
tilfeller under AEG. Konkluderte med at klubben i fremtiden ikke skal sponse
enkelte ryttere men at det gis en åpning for å sponse lag
2. Styret har fått på bordet en sak hvor det er ønskelig at klubben tegner en
sponsoravtale med en rytters private sponsor. Da vi er usikker på hva dette vil
medføre og om det strengt tatt er et behov for en slik avtale med klubben så
avventer vi signering. Roy sjekker med Rytterforbundet om det ligger noen
føringer fra dem
2. Dressur
1. Dressur har ved flere anledninger hatt noen utfordringer med å få etablert
proppene for sine arrangement. Styret oppfordrer til at utvalget tar kontakt med
de i klubben som har den nødvendige kompetansen og får opplæring i HorsePro
2. Louisetreninger må avklares , ref, protokoll fra Årsmøtet
3. Økonomi
1. Økonomien er god og beholdningen har siden siste møte økt med kr. 20.000,2. Arbeidet med å få tak i sponsorer er startet og flere muligheter allerede på gang.
HC leder dette arbeidet

3. Det innføres kasseregnskap for å få bedre kotroll på inn-/utgående
4. Bane
1. Fremridningsbanen må forbedres før Sommerstevnet. Da det er vanskelig å få
med utleier på dette arbeidet såp vurderer klubben å ta denne kostnaden selv.
Omfang og kostnad er under evaluering og en beslutning tas i nær fremtid. Roald
forespør Ramlo om pris på levering av sand
5. Fremtiden mhp. tilhørighet
1. Klubben jobber videre med alternative retninger for hva som vil skje når vi ikke
lenger er på Øysand. Dette gjelder i særdeleshet forutsigbarhet på hvor våre
stevner skal arrangeres i fremtiden. Roy tar aksjon på å komme opp med
sannsynlige alternativer
6. FB
1. Styret og utvalg er representert på Facebook for å lette kommunikasjon,
utsendelse av referat og annen info, diskusjoner etc. Morten og HC er ikke på FB
så disse informeres pr. epost
7. Eventuelt (andre saker)
1. Det er foreslått å ha følgende punkter som faste poster i styremøtene:
Godkjenning av referat fra siste møte, Økonomi (oppdatert regnskap), Info fra
alle Utvalgene
2. Det er enighet om at styret må jobbe frem en ny strategi fo rdriften og
viderutvikling av klubben. Det være seg lokasjon, treninger medlemsmøter etc.
Det foreslås å komme i gang med en kartlegging av hva medlemsmassen ønsker
av oss for fremtiden
3. HC blir ny kontaktperson mot «Hest er Best»
4. Vi må komme frem til en omforent ordning når det gjelder mat til
dugnadspersonell under stevnet. Diskuteres med Kroutvalget på neste møte.
Retningslinjer må utarbeides
5. Det vil bli en utfordring med mannskap til Hestehoven da mange vil delta i
Drammen i samme tidsrom

