
Møtereferat fra Styremøte-TRØN 

Møtetidspunkt: 11.01.2016  

Møtedeltakere: Morten Løes , Hans Christian Ellbro, Hilde Tokstad, Ole Elling Aarvik, Roald Øye, 

Jorun Grendal , Andrea Grendal,  Mai Kristin Aarvik 

Forfall:   

Distribusjon:  Styret 

Møtested: Øysand 

Klokkeslett: 19:15 

Referent: Morten Løes 

 

Sak Aksjon 

Gjennomgå referat fra møtet 16.11.2015: 

Referatet er godkjent da ingen anmerkninger har framkommet, men 

følgende aksjoner gjenstår: 

 Det må sjekkes ut hvorfor vi ikke får 10% rabatt på 

gavekortene samt at faktureringsgebyr opphører. 

 

 

 

 

Hilde/Hans 

Chr. 

Økonomi: 
 

 Momsrefusjon utbetalt til klubben før jul 
 Det er mange som skifter klubb i januar. Vi ser foreløpig en 

økning i medlemstallet som er svært gledelig. 

 

 

Dressur og Sprang 

 Deltaker lister og hva hver enkelt skal betale må foreligge før 

treningen begynner. Det skjerpes inn at betaling skal gjøres 

før treningen og den merkes med hvilken trening det gjelder. 

 Interessen for en avtale om sponsing og gjenytelser for de 

som deltar på Ole treningene er svært liten. 

 Når det gjelder prissetting av klubbtreninger (Ole og Toril 

trenger) må det være slik at ved fulle kurs må den rabatterte 

prisen for klubbmedlemmer tilnærmet dekke klubbens kostnad 

til treneren. Dette betyr at for Ole treninger vil prisen være kr 

1500,- for medlemmer og kr 2000,- for ikke medlemmer. 

 

Hilde 

 

 

 

 

 



Tilsvarende for sprangtreningene med Toril vil være kr 1000,- 

for medlemmer og kr 1500,- for ikke medlemmer. 

 For mye fakturert fra Ole på november trening krediteres på 

neste faktura fra Ole 

 Manglende innbetalinger på treninger purres 

 

 

Hilde 

Hilde/Mort

en 

Årsmøtet 

 Dato for årsmøtet blir mandag 29. februar. Innkalling legges 

ut på hjemmeside og FB 

 Aktuelle nye kandidater til styre og stell identifiseres 

 Bidrag til årsmeldingen må sendes til Morten innen utgangen 

av januar. 

 

Morten 

Styret 

Eventuelt 

 Pga «laber» positiv respons skrinlegges dopapir salg. 

 Interessen for klubbjakke undersøkes hos medlemmene 

 

Andrea/Hil

de 

Neste møte:  

 Mandag 15. februar kl 19:15 

 

 

Morten 

 

 

 

 


