Styremøte TRØN
Sted og tid: Kroa på Øysand, tirsdag 10.11.20, kl 19.00
Tilstede: Malin Nydal, Anne Odden Vadli, Hans Petter Aalberg, Elin Berg, Vidar Blom Ørnes,
Sølvi Liabakk-Selli.

Saker

Beskrivelse

Aksjon

1. Valgkomite

HP har tatt kontakt.
Valgkomiteen skal etter prosedyre
varsles om jobben de skal utføre ihht
kommende årsmøte.

2. Spons og sprangkomite

Hvordan ligger vi an?

HP har tatt kontakt med Siv
F. for å forsikre seg om at
det blir jobbet med spons.

3. Kommende stevne

Vi har et stevne i januar med
Ferd-cup.

Ihht at koronarestriksjonene
igjen er strammet inn er det
hele litt uavklart, men man
må forberede stevnet som
om man får lov til å holde
det.

4. Klubbsamling

Det ble avholdt klubbsamling i helga.
Terminlistene var ikke klare, delvis
pga vanskelig kommunikasjon pga
korona.

5. Pay & jump

Som tidligere tatt opp er det ønskelig
å få gjennomført pay & jump for å ha
et tilbud til klubbens medlemmer (og
andre ryttere). Vi setter aktuell dato
til 6.des, evt 13.des hvis det ikke er
ledig hall.

Kan la seg gjennomføre
innenfor de gitte
koronarestriksjoner dersom
man setter opp tidsvindu for
å begrense trafikken med
folk.
Mediegruppa ordner med
invitasjon med bl.a. ønsket
høyde etter at HP har
avklart med Tore.

6. Utbedring

Info

Gravearbeid med drenering
gjøres denne uka.

7. Økonomi

Kasserer har en del praktiske ting
som må på plass i regnskapet:
-Div underbilag som mangler

-Elin sjekker
mailkorrespondanse med
IZettle

-Gavekort; prosedyre dersom dette
mistes av mottaker?

-Styret vedtar at vi ikke kan
erstatte mistede gavekort

-Salg av bommer
-Lagring av bommer og rail

-HP er på saken
-Må lagres tørt, helst inne

-Søknad Gjeldstenfondet+
andre fond

-Skal søke dette.
Anne/mediegruppa?

-Arrangørkonferansen 28.nov; hvem
sender vi?

-Det foreslås at vi spør Tine
Dahl om å representere
klubben. HP spør.

-Terminalavtalen er sagt opp pga
overgang til IZettle.

-Terminaler og kort må
leveres tilbake.

8. Paviljong

Tore er i gang med å sette inn
kjøkken i paviljongen, ønsker
samarbeid med klubben – evt en
fordelingsnøkkel.

Klubben må da se på andre
inntektsmuligheter siden
disse sannsynligvis vil gå
ned. Pay & jump og spons er
da områder vi må jobbe mer
med.

9. Innkommet mail

Vi har fått beskjed om at det vil bli
en krasj ift vårt ønske om å avholde
landsstevnet i dressur 19. og 20. juni
neste år. (6 stevner samme helg=
mangel på dommere)

Elin kikker på alternative
datoer.

10. Samarbeid

Janne Bakk (Fossaunet Gård) ønsker
seg samarbeidsklubb og spør hva
TRØN kan tilby.

Styret stiller seg positive til
dette, men må påse at vi
ikke kommer i konflikt med
rideskolen her. Diskusjon
om hva vi kan tilby:
-rideskolestevne, p&j på
Fossaunet, evt andre arr.
-Fossaunet har fokus på bl.a
feltritt – vi som klubb kan da
søke om midler til dette.

11. Hovedarena

Det er fremmet ønske om at et
anlegg skal settes som hovedarena i
området – mulighet for at dette kan
være Øysand?

Faktorer som vanskeliggjør
dette er at vi har litt liten
forutsigbarhet mht kun 10
års avtale med ridesenteret/
Antonsen. Vi får heller ikke
søkt om tippemidler mm vi
får 30 års avtale.

12. Grønt kort kurs

Mange forespørsler om dette.

Malin tar kontakt med Ellen
Kullbotten (ansv STRyK), og
deretter Marianne M om å
publisere hvordan det kan
gjennomføres.

13. Klubbhåndboka

Denne må revideres

Arbeidsmøte torsdag 19.nov
på Skype el lign. Sølvi
framskaffer
originaldokumentet.

