Styremøte TRØN 16.06.20
Sted og tid: Paviljongen på Øysand, tirsdag 16.06.20, kl 19.00
Tilstede: Hans Petter, Anne, Vidar, Kåre, Are og Sølvi. Elin deltok via telefon.
Innkalling og saksliste godkjent.
Referent: Sølvi

Saker
Sak 1: Forsterker

Beskrivelse
Vi trenger ny forsterker for
å forbedre lydnivået under
stevner. Det vedtas at vi
går til innkjøp av dette.
Sak 2: Nytt kassasystem Vi har allerede på et
tidligere styremøte vedtatt
å gå til innkjøp av iZettle
Store Kit, opprettholder
vedtaket.
Sak 3: Bestilling av
Ref klubbens målsetting
stevnehinder
om å kontinuerlig
oppgradere hinderparken,
har vi nå mottatt et tilbud
om hinderpakke fra
Kubberød. Vedtak om
kjøp. Samtidig undersøke
om det er bestilt
bakstøtter.
Sak 4: Mail om søknad
Det foreligger noen
om å stille NM lag
kriterier for klubbens
økonomiske hjelp ift start
og deltakeravgift til NMlag deltakelse (beskrevet i
klubbhåndboka).
Sak 5: Rytterfest
Styret finner det vanskelig
Midtnorsk Hestefestival å kunne gjennomføre
rytterfest på en trygg måte
innenfor de gjeldende
krav om smittevern ift
Covid-19 – beslutter
derfor å ikke arrangere
dette.
Sak 6: Forventning om
Man ønsker at alle skal
hjelp under stevne
hjelpe til så mye som
mulig, men minimum i 2-3
klasser for å kunne

Aksjon
Kåre har allerede
undersøkt og fått en god
pris, han sørger for
innkjøp.
Kåre bestiller.

Kåre og Are bestiller.

Anne forfatter svar på
mail, Elin tar det i tillegg
muntlig. I tillegg viktig å få
på plass et sprangutvalg
som skal ha ansvaret
NM-lag deltakelse.
Man ønsker å
gjennomføre en
markering/ samling for
alle som har bidratt/
hjulpet til, etter stevnets
slutt.

Mannskapslister legges ut
av Kåre. Frida oppdaterer
jevnlig på FB (må få adm
rettigheter) – Elin er også
behjelpelig.

Sak 7: Ryttermelding

Sak 8: Parkering

Sak 9: Blomster til
stevne

Sak 10: Dugnader

Sak 11: Sprangutvalg

gjennomføre et adekvat
stevne.
Vi trenger ryttermelding til
alle stevnene.
Ryttermeldingen må også
inneholde en mailadresse
hvor man kan melde inn
navn og adresse på alle
besøkende.
Pga mange forventede/
påmeldte med trailere må
man ha planlagt på
forhånd hvor de, samt de
som kommer med henger
eller privatbiler skal
plasseres.
Har man mulighet til å få
noe av dette sponset?
Ønskelig med f.eks Tuja/
noe som tåler en støyt og
ikke blåser overende.
Også ønskelig at man har
en blomsteransvarlig.
Man beslutter å
gjennomføre to dugnader;
en på tirsdag (klargjøring
av stevneområde) og en
på fredag (banebygging).
Hadde i fjor et
sportsutvalg som ble
besluttet delt i dressur og
sprang på årsmøtet.
Dressurutvalget begynner
å komme på plass,
mangler ennå litt folk i
sprangutvalget.
Idemyldring om hvem
man kan spørre.

Hans Petter ordner dette.

Hans Petter, Tore og Kåre
har allerede tatt runden
og tegnet kart over hvor vi
kan plassere de ulike
bilene.

Hans Petter kontakter Siv
om hun kan undersøke ift
evt spons.

Are leder dugnaden og
fordeler
arbeidsoppgavene.
Sølvi kommuniserer med
media ansvarlig om info
på FB.
Hans Petter har allerede
spurt noen, men har ikke
fått svar ennå. Styret må
jobbe videre med dette.

