
Ekstraordinært styremøte TRØN 

Sted og tid: Kroa på Øysand, torsdag 22.09.20, kl 19.00 

Tilstede: Malin Nydal, Anne Odden Vadli, Frida Enoksen, Hans Petter Aalberg, Elin Berg, 
Vidar Blom Ørnes, Sølvi Liabakk-Selli. 

Meldt frafall: Andrea Grøseth. 

 

 

Saker Beskrivelse Aksjon 

1. Info  B-protokoll foreligger 

2. Neste stevne 
● Div praktiske 

forhold: 
 
 
 
 
 
 

● Ute/ inne: 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Mannskapslister_a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Mannskapslister_b: 

 
 
 

 
Mangler en del punkter på praktiske 
ting.  
 
 
 
 
 
 
Grunnet koronavedtektene vil et 
innestevne være vanskelig å 
gjennomføre mtp publikum, kro og 
sekretariat.  
Ønske fra ryttere om innehopping 
som forberedelse til NM. 
 
 
 
Vi har hatt store problemer med å få 
fylt opp mannskapslistene på 
stevner, noe som har gjort at 
enkeltpersoner har hatt veldig mye 
arbeid, både under stevner, men 
også både i forkant og ettertid. 
 
 
 
 
Enkeltpersoner blir stående igjen 
med oppryddingen alene lenge etter 
stevneslutt. Ønskelig med egen 
oppryddingspost på mannskapslista. 
 

 
Elin tar kontakt med Rune 
Rinnan for åpning/ 
påmelding, samt kontakt 
med Marita ang Equipe. 
Anne og Elin samarbeider 
for sluttføring av forrige 
stevne. 
 
Avholdes ute dersom været 
tillater dette. 
 
 
Vi vil ved utestevne sørge 
for å arrangere Pay-and 
Jump, slik at NM får trene 
på banehopping inne. 
 
Styret vedtar å informere 
om at man er pliktig å hjelpe 
til i min. 2 klasser ved 
påmelding/ start, hvis ikke 
blir det startnekt. Elin legger 
ut på FB. Olaug har mandat 
til å sende mld til alle 
påmeldte som ikke allerede 
har meldt seg på lista. 
 
Setter oppryddig som egen 
post på mannskapslistene. 
 
 
 



 
 

● Mannskapslister_c: 

 
 
 

● Bånd/ rosetter: 

 
 
 
 

● Reg av påmeldte/ 
publikum på stevne 

Hvordan få oversikt over hvem som 
har hjulpet til på stevne? 
 
 
Det er ikke lagt inn bestilling på 
bånd. Det er for lang bestillingstid å 
få ordnet dette til sprangen. Dressur 
kan få dette om det blir spons. 
 
Dette kan gjøres elektronisk vha en 
QR-kode. Kan klubben benytte seg 
av dette? 

Olaug sender 
mannskapslista på mail etter 
endt stevne. 
 
Andrea/ Elin ordner dette. 
 
 
 
 
Sølvi sjekker ut hvordan 
dette virker, tar med info på 
neste møte. 

3. Info fra Marianne 
Myrstad 

Det ble gjennomført et arbeidsmøte 
med Marianne M 17/9, hvor hun la 
fram en strategiplan ihht nettside, 
FB og Instagram. 

Informerer de som ikke var 
til stede ved arbeidsmøtet 
om hva som kom fram i 
dialogen med Marianne. Det 
er i ettertid lagt fram en 
strategiplan skriftlig, man 
ønsker vel nå et pristilbud 
før man sier ja/ nei. 

4. Utstyrsgjennomgang Styret ønsker en gjennomgang av 
utstyr som vi har liggende.  

Styret møtes for rydding av 
sekretariat og dommerbod, 
samt gjennomgang av 
rosetter og dispensere 2.okt 
ift dugnad. Mål om å være 
ferdig med dette før 
vinteren. 

5. Henvendelse  Behandling av en henvendelse 
muntlig og etter hvert pr melding, 
mottatt av HP.  

Klubben ønsker at alle 
henvendelser som ønskes 
behandlet, skjer skriftlig. For 
øvrig vil Sølvi svare opp 
denne henvendelsen pr mail 
på vegne av styret. 

6. Klage Info til styret om hendelse på stevne, 
omhandler oppførsel på stevneplass 
og mellom utøvere. 

Elin, som er i dialog med 
parter, tar kontakt og 
presiserer at klubben og 
rideskolen ønsker å delta, 
samt å legge til rette for 
dialogmøte. 

 


