Møtereferat fra styremøte TRØN
Møtetidspunkt: 140519, kl 1900
Sted: Øysand
Tilstede: Anniken Fjeldseth, Kåre Mæland, Hans Petter Aalberg Ole Elling Aarvik, Anne
Odden Vadli, Sølvi Liabakk-Selli
Styret har godkjent møteinnkallingen, samt referat fra forrige styremøte 250419.
Første sak diskuteres med Morten Løes tilstede.
Sak
1.Torill-treninger (felles med Morten Løes)
2.Klubbtreninger – sprang

3.Klubbtreninger – dressur

3.Forberedelser til kommende stevner

Aksjon
Morten Løes la fram tilsvar på spørsmål stilt
av styre ved forrige styremøte
Morten Løes tar kommende helgs Torilltrening i privat regi. Videre forslag ang
klubbtreninger er diskusjonen om hva
styret skal sette seg som mål for
klubbtreningene; for at disse skal være
både inkluderende og motiverende for
ryttere på alle nivå. Dette er fremdeles til
diskusjon.
Div forslag: Bredde og toppet treninger for
å favne flest mulig. Økning av pris? Styret
ønsker at en ansvarlig i sportsutvalget tar
seg av alt praktisk påmelding rundt
klubbtreningene etter hvert. Kåre står for
kommunikasjon vs sportsutvalg.
Det ble tidligere lagt fram forslag om
Ancha-treninger, noe Ann-Charlotte
Syversen har sagt seg positiv til, om man
kan legge fram forslag til overnatting og
kjøring med mer. Anniken har fortløpende
kontakt med Ann-Charlotte.
Det er allerede satt opp Ole-trening i privat
regi (Tonje L.) kommende helg, som
dressurryttere kan melde seg til.
Teknisk personell: Er i ferd med å falle på
plass.
Sløyfer: Ja, mener Kåre
Dugnader: 20.juni kl 1800. Rune prepper
bane, fleggstenger må males etc.
Mannskapslister: Marte Bakk ansvarlig for
disse, men egne kjøkken og vaskelister
Div: Flagg må skiftes ut: Ole Elling ordner
dette
Rune Rinnan må hentes og bringes hjem på
kommende UK stevne: Sølvi ordner dette

4.innkjøp/ salg

5.Div – Pay and Jump krasjer med UK
stevne
6. Div – Sponsoransvarlig

7. Div – Politiattestansvarlig

8. Div – Underslagsforsikring

Hindermateriell – faktura ikke kommet
Banebyggerprogram – Kåre kjøper dette
PC – det er behov for ny PC til
økonomiansvarlig, ingen aksjon er besluttet
Gammel dressurrail: Selges til Hilde Tokstad
for kr 3000,- ihht avtale
Hans Petter tar kontakt for mulig løsning
Det er ønskelig med en person som er
sponsoransvarlig. Denne må ordne med
kontrakter, brosjyrer og tilbud med
pakkepriser.
Det er allerede to interessenter hva angå
spons av hindermateriale. Forslag går ut på
taping av hinder i 3 år til kr 10 000,Styret vedtar at Hans Petter skal være
politiattestansvarlig. Skal undertegnes av
trenere som trener i klubbens regi
Det er krav om at klubbene skal ha dette;
Anne undersøker omkring dette

