
Referat fra styremøte TRØN 
 
Oppmøtetid: Tirsdag 280519, kl 1900 
Sted: Kroa Øysand 
Tilstede: Kåre Mæland, Hans Petter Aalberg, Ole Elling Aarvik, Sølvi Liabakk-Selli, Anne 
Odden Vadli 
 
Styret har godkjent møteinnkalling og referat fra forrige styremøte. 
 

Sak Aksjon  

1. Torill-treninger Disse vil ikke fortsette i klubbens regi, da 
styret ønsker å prioritere ressursbruken ut 
ifra hvilke målsettinger styret har satt seg. 
Hans Petter skriver en formulering om hva 
som er styrets vedtak. 

2. Div – klubbens satsningsområder 1. TRØN skal være en breddeklubb; Fokus 
på rekruttering, samt å beholde 
medlemmene vi har. 
2.Utdanne teknisk personell; for å kunne 
gjennomføre stevner på en tilfredsstillende 
måte. 
3.Forbedre fysiske fasiliteter: 
Hindermateriale, teknisk utstyr, dommerbu 
og sekretariat etc for å kunne gjennomføre 
stevner på en tilfredsstillende måte. 
Hans Petter legger fram disse punktene for 
sportsutvalget. 

3. Div – Neste stevne: 22.-23.juni Dressurstevne, det er allerede lagt ut info 
angående dugnad. Noe er på plass, man 
jobber fortsatt med teknisk personell og 
mannskapslister bør legges ut snarest mulig 
(Marte Bakk?). 

4. Div – Kjøkkengruppe Denne er ikke helt oppe og går ennå. Vi 
behøver at noen tar ansvar og samler en 
fast gjeng, som lager litt faste rammer 
rundt hvordan alt på kjøkkenet skal foregå. 
Hans Petter tar saken med til 
sportsutvalget. 

5. Div – Sponsoransvarlig Siv Frisvoll er forespurt, har takket ja, men 
må da frigjøres fra kjøkken. Hun må da 
ordne med brosjyrer, kontrakter etc. Hans 
Petter har dialog med Siv om hva styret 
ønsker ut av hennes rolle. 

6. Div – Sosiale medier Anita Dahlen har takket ja til å lage ny 
organisasjonsside på Facebook. Man håper 
eventuelt at denne også etter hvert kan 
erstatte vår gamle hjemmeside. 



7. Div – Teknisk personell Hans Petter har meldt på/ satt av 5 plasser 
på kursing i equipe, arr STRYK, vil 
forhåpentligvis foregå før sommerstevnet. 

8. Div – Medlemslister Anne jobber med å rydde opp i disse, slik at 
man ikke har unødige utgifter til 
«hestesport», samt at man får en bedre 
oversikt over sprang og dressurryttere. 

9. Div. – Søknader Det er en del klubben kan søke på og være 
med på, bl.a Veiviser og 
Klubbsatsningsprogram gjennom NRF. Sølvi 
hjelper Hans Petter med 
søknadsprossessene på aktuelle 
kursprogram. 

10. Div – Hindermateriale Etter et telefonmøte gjennomført med 
styrets medlemmer den 30.april i år, ble det 
besluttet å kjøpe inn nytt hindermateriale. 
Dette er gjort, noe har ankommet senteret; 
Ole Elling og Rune Haugen henter resten 
neste uke. 
Fossaunet Gård kan være interessert i å 
kjøpe vårt gamle hindermateriale. 

11. Div – Jubileumshinder Ole Elling ordner med klistermerker til 
dette.  

12. Div – Forsikring Anne og Hans Petter har ordnet med 
forsikring som dekker det klubben er pliktig 
å ha dekning for. 

 


