Styremøte TRØN
Sted og tid: Kroa på Øysand, torsdag 04.06.20, kl 19.00
Tilstede: Hans Petter Aalberg, Siv Frisvoll, Anja Beckstrøm, Anne Odden Vadli, Kåre Mæland, Are Føll, Sølvi
Liabakk-Selli, Frida Enoksen, Elin Berg, Andrea Grøseth, Vidar Ørnes.
Innkalling og saksliste er godkjent.

Saker
Presentasjon av
styret
Fastsettelse av
verv

Beskrivelse
Kort presentasjonsrunde av alle nye
og gamle medlemmer i styret
•

Sekretær

Sølvi Liabakk-Selli melder
seg frivillig til dette

•

Sprangutvalg:
Tidligere aktive medlemmer
skal spørres, samt innkomne
forslag på navn på personer
som kan være aktuelle

Anja Beckstrøm takker ja og
Kåre Mæland sier ja til å
fortsette. Hans Petter spør
tidligere aktive medlemmer,
samt de som er foreslått,
om de ønsker å være med i
sportsutvalget

•

Dressurutvalg: Det er
allerede opprettet en gruppe
dressurryttere som har
startet arbeidet inn mot
dressurdelen, bestående av
Birgit Haagensli, Hilde
Tokstad, Nina Booth og Ida
Lyng

Andrea Grøseth, Elin Berg
og Frida Enoksen takker ja
til å arbeide inn mot og lede
dressurutvalget samt være
det naturlig bindeleddet
mellom dressurutvalg og
styre

•

Materialforvalter

Are Føll takker ja til dette

•

Sommerstevnet

Aksjon
Alle

Grønt kort ansvarlig: En
person som skal organisere
grønt kort kurs
Er alt klart?
• Det jobbes med backup ift
bruk av svensk dommer
•

Det er ønskelig med en
oversikt (excel-ark/ skjema)
for bedre oversikt over hva
som er planlagt for lønnet
teknisk personell, dette for å

Anja Beckstrøm foreslås og
takker ja til dette

Kåre samarbeider med Nina
B. om dette
Viktig at Anne skal ha
beskjed slik at hun får
godkjenne hva som er mulig
å få dekket

holde økonomiske utgifter
nede og bedre oversikt
•

•

Spons

Klubbsatsningsprogrammet

Rydding i hinderpark

Det er opprettet en
aktivitetsgruppe med ryttere
som jobber opp mot Siv: tar
ansvar for aktiviteter under
midtnorsk Sommerfestival,
samt tenker “alle med”
Siv informerer; presiserer
viktigheten av kommunikasjon, slik
at man får mest mulig inntekt ut av
hver avtale. Siv savner fremdeles
kontrakter for å kunne gi best mulig
skriftlige tilbud til aktuelle
samarbeidspartnere.
Gjennomgang ved Sølvi på
tilbakemeldinger fra klubbveileder.

Are og Anja tar ansvar for å
sette i gang en dugnad på
dette
Aktivitetsgruppa

Det må fortsettes å jobbe
med skriftlig kontrakt opp
mot Stall Øysand
Elin ønsker å jobbe litt med
Siv ift spons
Sølvi retter opp i små
justeringer generelt, samt
grenplan. Anne justerer litt
ift rutiner i økonomi. Kåre
organiserer arbeidet rundt
plan for stevneavvikling

