Referat styremøte/ arbeidsmøte TRØN

Tid og sted: Kl 18.00, 23.01.2020, kroa på Øysand
Tilstede: Hans Petter Aalberg, Anne Odden Vadli, Kåre Mæland og Sølvi Liabakk-Selli. Mona
Hegge vil være tilgjengelig pr telefon ved behov.

1. Kåre presenterer I-Zettle betalingssystemer. De to gamle terminalene våre er
ustabile, trenger derfor et nytt system. Anne skal sjekke at bindingstid på gamle
terminaler er utgått, samt sjekke pris på ekstra ruter for nettilgang i kroa. Når dette er
sjekket/ ordnet er det besluttet overgang til I-Zettle: to kortlesere + ett stativ. Kåre
bestiller i samarbeid med Anne.
2. Mixebord – under stevnet i helga så man at det gamle mixebordet var ødelagt.
Trenger nytt for å gjennomføre stevner på en trygg og tilfredsstillende måte. Vedtatt
kjøpt – Kåre bestiller.
3. Regnskapsprogram til kasserer fungerer dårlig. Ønsker om mulig overgang fra
Mammut til Visma (som er anbefalt fra forbundet). Hans Petter eller Kåre snakker
med Svein i Stryk, som allerede bruker Visma, for å være helt sikker på at Visma
fungerer på en grei måte. Hvis så, er det besluttet at Anne kan ordne/ kjøpe nytt
system.
4. Bruk av tildelte midler det ble søkt på for oppgradering av ridebunner, kr 100 000,-:
det skal kjøpes inn ny horv. Det er innhentet pris, som ligger på kr 83 000,- ink moms.
Resterende skal brukes til filt. Hans Petter og Rune ansvarlig for dette.
5. Kjøkkenansvarlig, Bente, arrangerer et møte med ansvarlig for rideskolen. Dette for å
sikre hvem som eier hva av mat og drikke i frysere og skap. Kåre varsler
kjøkkenansvarlig om at dette er ønsket.
6. Døren/låsen inn til innerste bod i kjelleren har vært i ustand over lengre tid, og man
har igjen oppdaget tyveri fra boden. Ber derfor om at ny dør settes inn. Are har en litt
mer solid dør som kan brukes. Are fikser? Noen må spørre ham.
7. Vi har fått tilsendt tilbud fra en kjøreskole om støtte fra dem dersom noen av våre
elever benytter seg av i en tilstrekkelig/ avtalt grad av deres tjenester. Det er også
skissert hva kjøreskolen ønsker av reklameplass. Hans Petter har snakket med Siv
om hun kan ta saken videre.
8. Klubbhåndbok: Mal sendt til styret via GoogleDoc. Skal revideres ferdig før neste
styremøte slik at den er ferdig til å vedtas. Ansvarlig: Alle i styret.
9. Neste styremøte blir MANDAG 03.02.2020, dette fordi Stryk har møte torsdag den
samme uka.

Sekretær for dagen: Sølvi

