Styremøte TRØN
Sted og tid: Kroa på Øysand, torsdag 03.09.20, kl 19.00
Tilstede: Malin Nydal, Anne Odden Vadli, Frida Enoksen, Hans Petter Aalberg, Elin Berg,
Vidar Blom Ørnes, Sølvi Liabakk-Selli og Kåre Mæland. Siv Frisvoll er med på siste del av
møte.
Meldt frafall: Andrea Grøseth, Anja Beckstrøm og Are Føll.
Innkalling og saksliste er godkjent.

Saker

Beskrivelse

Aksjon

Gjennomgang av
innkomne mailer:
1.1 Forespørsel om
«grønt-kort» kurs

Kursene foregår nå elektronisk med
kun to timer praksis.

1.2 Forespørsel om
klubbtrening i
dressur

Dressurutvalget har ønske om
klubbtrening i dressur for å styrke
samhold blant dressurrytterne samt
å beholde de dressurrytterne vi har i
klubben. D.U. har allerede vært i
kontakt med evt trener. Ønsket er å
gjennomføre treninger ca hver 3
mnd på klubbens anlegg.

1.3 Forespørsel om
aktivitetsplan fra
STRyK

Aktivitetsplan skal forelegges STRyK
innen 1.okt

- Tone Liabø har ikke
mulighet før til våren
- Kåre har kontakt med
ansvarlig i STRyK om
hvordan man kan få
gjennomført, info må legges
ut på sosiale medier
- Malin avtaler med Tonje i
rideskolen om evt dato og
praksisdel
Styret setter noen
forutsetninger for at det skal
jobbes videre med saken:
- En klubbtrening skal bære
seg selv økonomisk; budsjett
må på forhånd legges fram
for styret
- Elin tar opp de ulike
praktiske tingene
(overnatting, reise, lån av
bane) opp med D.U. og
kommer tilbake til styret
med hvordan de tenker å
gjennomføre.
Eget arbeidsmøte avholdes
på dette 17.sept kl 18.00.

1.4
Klubbmesterskap i
dressur

1.4 Klage fra stevne

D.U. ønsker klubbmesterskap i
slutten av oktober (sprang
gjennomfører i starten av okt).
Spørsmål om hva vi har av sløyfer og
medaljer. Det er ønskelig med noen
fine sløyfer og bånd for å gjøre stas
på klubbmesterne, og det besluttes
at man gir sløyfer til 1., 2. og 3.plass
uansett ant startende.
Det er meldt inn klage ihht paragraf
1.7.5 i KR1, som omhandler hvordan
vi behandler hverandre på
stevneplass. Styret ønsker en god og
hensynsfull tone på stevneplass i hht
beskrivelse i klubbhåndboka.

2.1 Gjennomføring
av stevner

Hvordan få flere til å melde seg som
mannskap på stevner?

Siv Frisvoll
informerer:
3.1 Gjennomførte
cuper

Det er gjennomført 6 cuper, dette
har gått gjennomgående bra,
bortsett fra noe bom på klasser. Noe
mindre deltakelse enn hva man
regnet med, men tilbakemeldingene
er at rytterne har vært fornøyde.

- Kåre (sprang) og Elin
(dressur) melder inn til Siv
Frisvoll om ant. Siv tar
bestillingen videre
- OBS! Man må diskutere
lokaler (innendørs) og
koronatiltak i forkant av
mesterskapet.

- Saken er meldt til
overdommer både av
klubbens leder og
rytterrepresentant. Som
klubb vet vi ennå ikke hva
som skjer videre, men
klubben vil ta kontakt med
overdommer for å høre hva
som blir gjort.
Det vil gis tilbakemelding til
begge parter i saken ved
styret.
- Tiltak vi som klubb ønsker
å gjøre for å forhindre
liknende hendelser:
Komme i gang med
medlemskvelder for å styrke
samhold, hvor man inviterer
egnede foredragsholdere.
Forslag om at man fordeler
de ulike stevnehelgene på
f.eks de ulike stallene eller i
bolker alfabetisk på
medlemslistene.

3.2 Ønske om
medlemskveld

3.3 Kommende
cuper

Det er meldt inn muntlig en del uro
og nettmobbing. Det ønskes derfor
en medlemskveld med tema
nettmobbing og hvordan man
oppfører seg mot hverandre.

Det bemerkes fra styret at
det opprinnelig var planlagt
totalt 4 medlemskvelder i
år, men at man kun har fått
gjennomført en kveld pga
koronasituasjonen. Man skal
komme i gang med dette, og
kanskje invitere også andre
klubber dersom man får
foredragsholder om
nettmobbing – ønsket innen
nyttår.

Det er behøvelig med mer
kommunikasjon før stevner for å
kunne planlegge og få mer ut av
spons. Siv får ofte spørsmål der hun
er avhengig av å få svar fra styret
relativt raskt.

- Siv oppretter en
spons-chat på Messenger.
- Også forslag om at de
forskjellige utvalgene kan
inviteres inn på starten av
styremøtene.

Nettsidene og kommunikasjonen på
sosiale medier har ikke fungert som
ønsket; klubben føler ikke at de når
ut tilfredsstillende til sine
medlemmer.
Siv har fått tilbud fra Marianne
Myrstad som jobber innen bruk av
nettsider og sosiale medier.

Malin tar kontakten videre
og avtaler oppstartsmøte
med Marianne.

Stevnene har gått med tap –
hvordan få til overskudd?

Forslag om å få tak i flere
gavepremier for å få mer
overskudd.

3.4 Medieansvarlig

4.1 Økonomi

