
Møtereferat fra Styremøte-TRØN 

Møtetidspunkt: 08.06.2015  

Møtedeltakere: Morten Løes , Hans Christian Ellbro, Hilde Tokstad, Ole Elling Aarvik,  Mai Kristin 

Aarvik,  Andrea Grendahl, Linda Wikdal, Marita Moen, Anita Johnsen 

Forfall: Roald Øye 

Distribusjon:  Styret 

Møtested: Øysand 

Klokkeslett: 19:00 

Referent: Morten Løes 

 

Sak Aksjon 

Gjennomgå referat fra møtet 04.05.2015 

Referatet godkjent da ingen anmerkninger har kommet 

 

Regnskap 
 

 Solveig og Morten arbeider med regnskapet, men noe mer tid 
trengs for å komme asjur. 

 Saldo på konto har økt ifht hva vi hadde ved inngangen på 
året. 

 Underslaget er oppgjort og alt tilbakebetalt.   
 

 

 

Sprang sommerstevnet 

 Det settes opp ekstra premiering for ponni, hest liten tur og 

hest stor tur.  

 Sponsormidler til premiering hentes inn 

 Kjøkken (May og Ole) 

o Brus fra Sverige kjøpes inn 

o Linda W hjelper til på kjøkkenet 

o Hans Christian sjekker muligheter for ytterligere hjelp 

o Ole kontakter sine mulige kjøkken hjelpere 

o Mat til de som hjelper til settes fram innerst i kantina. 

o Teknisk personell med krav på mat for egne bånd 

 Sekretariat (Jorun) 

o Jorun arbeider med manskapsliste for sekretariatet 
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o Premier til FK cup 

o Premier til Agria/STRYK cup 

 Det sjekkes opp muligheter for rimelig overnatting på senteret 

 Hotell til dommer, sportspris 

 Ryttermelding lages 

 Grillkveld blir fredag 3. juli 

 Oppstalling, Linda Wikdahl får tilgang til Horspro slik at hun 

får oversikt på de som ønsker oppstalling 

 Marita tar imot påmeldinger og koordinerer med Linda i den 

grad det er behov. 
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Dressur sommerstevnet 

 Det ble avholdt møte med klubbens dressurinteresserte 2. mai. 

Ca 10 deltakere 

 Ole Linnet forespørres som klubbtrener. 

 Stevnet 20. og 21. juni vil sannsynligvis få mange flere 

deltakere enn siste dressurstevne. Dette er også nødvendig for 

å få overskudd på stevnet 

 Det arbeides med å hente inn sponsormidler 
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Neste møte:  

 Mandag 22. juni kl 19:15 

Morten 

 


