Møtereferat fra Styremøte-TRØN
Møtetidspunkt: 19.10.2015
Møtedeltakere: Morten Løes , Hans Christian Ellbro, Hilde Tokstad, Ole Elling Aarvik, Roald Øye,
Jorun Grendal , Mai Kristin Aarvik , Andrea Grendal, Tore Dahl, Linda
Forfall:
Distribusjon: Styret
Møtested: Øysand
Klokkeslett: 19:15
Referent: Morten Løes

Sak

Aksjon

Gjennomgå referat fra møtet 21.09.2015:
Referatet er godkjent da ingen anmerkninger har framkommet
Økonomi:


Klubbens økonomi ble diskutert og følgende vedtak ble gjort:
o Deltakeravgiften på sprangtreningene med Toril økes
med 100kr. Det betyr kr 1100,- for medlemmer og kr
1600,- for ikke medlemmer.
o Deltakeravgiften for dressurtreningene med Ole økes
med kr 250. Det betyr kr 1300,- for medlemmer og kr
1800,- for ikke medlemmer.
o Stevneplanen for neste år vurderes nøye med hensyn
på at stevnene skal gå med overskudd. Stevneplanen
diskuteres på neste styremøte.
o Eksisterende og eventuelt nye cuper vurderes som
bidrag til økt deltakelse på stevner.
Samarbeid senter og klubb
Tore og Linda deltok på møtet for å diskutere samarbeidsrelasjoner.
Nedenfor noen momenter fra diskusjonen:




Senteret stiller anlegget til disposisjon for klubbtreninger og
stevner. Alle forberedelser som slådding, vanning av baner,
rydding, klipping av gress etc er klubbens ansvar.
Dagens leiepris ligger fast.





En rekke forskjellige tiltak og forslag til hvordan klubben
kunne øke sine inntekter ble diskutert som f. eks. salg av
forskjellig type produkter med en hvis fortjeneste til klubben,
ansette en egen sponsoransvarlig, arrangere drive-in stevner,
banehopping, etc.
Det lages et forslag til avtale mellom senter og klubb.

Hans Chr.

Sprang stevne 24. og 25. oktober:








Forespørre Rune om å ta påmeldingene og samtidig gi
opplæring.
Legge ut arbeidsliste på FB
Sekretariat, Jorun sørger for bemanning.
Jorun sørger for medaljer i KM klassene
Gjøre klar banene før byggen på fredag. Stevnet blir
innendørs.
Kroa, Banebygger er Bjørn Roar Lykstad
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Eventuelt


Kretsens klubbsamling er 5 og 6 des. Jorun deltar for TRØN.

Jorun

Neste møte:



Mandag16.11.2015 kl 19:15
Tore og Linda kalles inn.

Morten

