Møtereferat fra Styremøte-TRØN
Møtetidspunkt: 22.09.2014
Møtedeltakere: Jorun Grendal, Morten Løes , , Hans Christian Ellbro, Roald Øye, Hilde Grimnes
Olsen, Hilde Tokstad
Forfall: Andrea Grendahl, Hege Størseth, Marita Moen, Mai Kristin Aarvik, Tonje Holte,
Distribusjon: Sprang- og dressurutvalget og styret
Møtested: Øysand
Klokkeslett: 19:00
Referent: Morten Løes

Sak

Aksjon

Gjennomgå referat fra møtet 25.08.14
Tas til etterretning.
Regnskap
 Regnskapet ble gjennomgått.
 Aksjon fra forrige møte angående sponsor midler som ikke var
innbetalt er gjennomført.
 Regnskapet tas til etterretning.
Orientering omkring Øysand
Tore Dahl gjennomgikk situasjonen på Øysand generelt og spesifikke
problemoråder.
 Lys i hallen må bli bedre. Tore undersøker kostnader for en
oppgradering og melder tilbake til klubben.
Sprangutvalget




Det er laget en skisse til opplegg for klubbtreninger i sprang.
Før besluttning om opplegget gjennomføres det en
undersøkelse blandt klubbens mest aktive sprangryttere om
hvilken trener som er ønsket. Lise og Marita gjennomfører
undersøkelsen.
Sprangstevnet 4-5 oktober, bemanning
o Sekretariat, Jorun
o Kjøkken, Morten
o Dommerbu m.m., Jorun forspør Marthe Back

Tore Dahl

Hilde
informerer



o Teknisk personell, Morten sjekker med Rune
Planlegging av D stevner for 2015. I utgangspunktet samme
stevner som for 2014.

Dressurutvalget
Ingen spesielle saker, men vil begynne å se på stevner for 2015.
L- stevnet i forbindelse med sommerstevnet er søkt om første helgen. Hilde T.
Det er enighet om at dette må flyttes da sprang minimum skal ha
søndagen.
Framtidig stevnearena
Saken ble diskutert og foreløpig ble det besluttet å kontakte travlaget
for Vollmarka for å avklare muligheter. Avventer tilbakemelding fra
Tonje.

Tonje

Eventuelt
Styret diskuterte situasjonen som har oppstått med kretstrening og
vårt D stevne på samme tidspunkt, 4-5 oktober. Styret er av den
oppfatning at ansvaret for dette ligger hos kretsen og synes videre at
kretsen her opptrer svært arrogant ved å ikke flytte kretstreningen.
Dette er ødeleggende både for trening- og stevnearrangementene og
ikke minst klubbens tillit til kretsstyret.
Neste møte: Tirsdag 28. oktober kl 19:00

Morten

