
Styremøte TRØN 

Sted og tid: Kroa på Øysand, torsdag 01.10.20, kl 19.00 

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

Meldt frafall: Anja Beckstrøm 

 

 

Saker Beskrivelse Aksjon 

1. Hjemmeside  Vi har innhentet pris fra M.Myrstad 
ang hjelp til sosiale medier. Styret 
finner prisen litt for høy, og ønsker 
tilbud på hva vi kan få for 
25 000,-inkl moms, samt hvordan 
det blir med innleie på timesbasis og 
opplæring. 

HP tar kontakt for re-tilbud. 
Malin ønsker kun at 
hjemmeside, FB og Insta 
settes i gang, så kan hun 
drifte derfra. 

2. Kommende 
dressurstevne 

Info om statutter – endret og 
godkjent. 
Info om påmelding – klar og vil bli 
lagt ut for godkjenning. 
 
Bånd til stevnet. 

Elin har ordnet. 
 
 
 
 
Andrea har ordnet med 
spons til båndene og bånd. 

3. Info fra dressurutvalg 
(Hilde Tokstad og Nina 
Booth deltar også her) 

Dressurutvalg (D.U) informerer og 
har en del spørsmål og forslag: 
-Hvilket mandat har D.U? 
 
 
 
 
 
-Kommunikasjon 
 
 
 
 
-D. U mener stevneinntekter må 
regnes som totalinntekt, uavhengig 
av klubbens grener. 
 
-D. U etterspør hva klubben kan gi 
tilbake til dem. Mener det er mye 
press på dugnader og kanskje for 

 
 
Mandatet er beskrevet i 
Klubbhåndboka. Utvalget 
skal komme med sine 
forslag til styret, så kan 
styret vedta/ ikke vedta. 
 
Styret ønsker referat fra 
D.Us møter, samt evt 
innkalling for å kunne 
overvære et møte. 
 
Kasserer Anne mener dette 
vil forenkle regnskapet og 
stiller seg positiv. 
 
Klubben er i utgangspunktet 
positive til klubbtreninger, 
så lenge man har et budsjett 



mange stevner – ønsker f.eks 
klubbtrening og medlemskvelder for 
sosial fremming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- D. U legger fram flere gode forslag 
på salgsdugnader, for på den måten 
å tjene penger som kan gå til 
aktiviteter og sosiale ting. 

som får det til å gå i null. Vi 
har også en del lokale 
krefter vi kan benytte oss 
av, og ikke minst et fint 
anlegg. Klubben har allerede 
nedfelt i handlingsplanen at 
vi skal har 4 
medlemskvelder pr år; pga 
korona kun fått gjennomført 
en i år. Styret ønsker 
tilbakemelding fra D.U om 
ulike temaer man kan ta opp 
på meldemskveldene. 
 
Styret stiller seg positive til 
salgsdugnader dersom noen 
ønsker å ta på seg 
gjennomføringen. 

4. Startnekt Det ble i forkant av sprangstevnet 
lagt ut melding om startnekt dersom 
startende ikke hjalp til ved stevne for 
å fylle mannskapslistene. Det er 
kommet en del reaksjoner på dette; 
både positive, negative samt forslag 
til hvordan man kan løse problemet 
med ufullstendige mannskapslister. 

- Innlegget skal fjernes. 
- Læring til styret: å 
formulere seg annerledes: 
forklare hvorfor man setter 
slike krav. 

5. Info fra sprangutvalg 
(ved Benedicte Hilmo) 

Klubben hadde i fjor et sportsutvalg. 
Dette ble tidligere vedtatt splittet i 
et eget dressurutvalg og 
sprangutvalg. 

Arbeidet med å få på plass 
et sprangutvalg fortsetter og 
har høy prioritet. 

 


