Referat Styremøte 13.01.2014
Møtedeltakere:
Fraværende:

Roy Olsen, , Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås,
Heidi Ytrestøl, Charlotte Wanvik, Tonje Langfjord, Kjell Jensen, Janne
Bakken

Innbudte:

Jorun Grendahl, Berit Jensen

Møtested:
Referent:

Tilleråsen 68 kl. 19:00
Roy Olsen

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

Gjennomgang av referat fra 25.11.2013
Økonomi
Info fra klubbmøte 05.01.2014
Forberedelser til Årsmøte
Stevne 08.-09.02.2014
Eventuelt

Referat:
1. Gjennomgang av referat fra 25.11.2013
1. Grønt kort kurs er planlagt og vil bli avholdt i februar 2014. Elin har kontaktet
Else som har svart ja til å avholde kurs
2. Trine/Hilde sender ut fakturaer på medlemsavgift
3. Regionen trenger banebyggere. Vi bør sjekke ut om det er interesse til å gå
banebyggerkurs. Roy legger ut en forespørsel på FB
2. Økonomi
1. Økonomien er god og den vil etter hvert bedres ytterligere da utestående
fordringer fra tidligere år nå er i ferd med å drives inn
3. Info fra klubbmøte 05.01.2014
1. Som en følge av samlingen på Røros i november ble det en invitert til
klubbsamling den 05.01.2014. Møtet ble avholdt på Stall Granly og det ble
servert både gryterett og kaker. 18-20 representanter møtte og diskusjonen gikk
livlig om hvorvidt det er formålstjenelig å slå sammen klubbene i STRYK til
større enheter. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som klubbene skal gi sin
innstilling til i løpet av 31.01.2014. Klubbene skal svare på:
 Begrunnelse for full sammenslåing eller samarbeidsmodell

 Organisering
 Sportsplan
 Administrasjon
 Økonomi og sponsorer
 Konklusjon
Man tar sikte på å komme opp med en felles konklusjon unne uke 6/7
4. Forberedelser til Årsmøte
1. Årsmøte foreslås avholdt den 13.03.2014 kl. 19 i Kroa (STRYK har møte samme
dag så det er mulig det flyttes til dagen før/etter)
2. Innkalling må ut før 12.02.
3. Forslag til saker må komme styret i hende innen 26.02.
4. Agenda for møtet legges ut innen den 05.03.
5. Regnskap og årsberetning må på plass innen uke 9
6. Vi trenger en valgkomitè. Roy spør Lise og Marita i tillegg til at Trine tar en
sjekk hos sine
5. Stevne 08.-09.02.2014
1. D-stevne i sprang med Agria & STRYK vintercup nærmer seg med stormskritt.
Forslag til propper er lagt ut av Rune og det kan opplyses om at vi mangler,
steward, stildommer, banebygger og kontaktperson (stevneleder)
2. Dessuten er det ingen ansvarlig for dommerbu eller bane. Roy legger ut en
forespørsel om hjelp på FB
6. Eventuelt
1. Kjell og Berit har meldt fra om at de kommer til å trekke seg fra styre og som
kontaktperson på stevner og kroutvalg. Arbeidet med å erstatte de er igangsatt

