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ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2020
Styret har fortsatt å avholde styremøter en gang pr måned. Dette
fungerer helt utmerket, og det ønsker vi å fortsette med. De siste årene
har vi brukt Facebook flittig, både som informasjonskanal fra styret til
medlemmene, men også til kommunikasjon styret imellom. Websidene
til klubben er også en informasjonskanal vi bruker en del.
N.B. Husk årsmøtet onsdag 10.mars kl 17.00 i på Framheim på Selbustrand.
Saksliste og denne årsberetningen er nedlastbar på forsiden på websidene våre, og vil
også være tilgjengelig på selve årsmøtet. De som er stemmeberettiget må ha vært
medlemmer i minst en måned, og for tidligere medlemmer må kontingenten være
betalt senest 1 uke før årsmøtet. Se nederst i årsberetningen for informasjon om
medlemskontingenten.
2020 – kort oppsummert
Årmøtet i 2020 ble avholdt 10.mars, rett før landet stengte ned. Der ble nytt styre
vedtatt, og det ble litt omrokkering på noen av de som allerede satt i styret, og vi fikk
inn nye styremedlemmer i styret.
Året har vært sterkt preget av koronasituasjonen, og det har derfor vært minimalt med
aktiviteter. Det vi har prioritert å arrangere, og som har vært mulig å arrangere er
feltrittstrening og knøttecup. Det har gått fint, og vi håper å kunne gjenta det også i år.
Vi har som mål å rekruttere nye medlemmer, og øke aktivitetsnivået vårt i 2021, selv
om mye avhenger av koronasituasjonen. Det er ønskelig at du som medlem kan
komme med forslag til hvilke aktiviteter og arrangement du vil ha.
Sist men ikke minst vil vi benytte anledningen til å takke våre flotte medhjelpere: alle
som stiller opp med alt fra nydelig pynting, vannbæring, som speaker, ryddehjelp,
løpejenter/gutter, kjøring, raking og mye mye mer! Vi hadde ikke kunnet gjennomføre
arrangementene våre hadde det ikke vært for dere!
Kom gjerne med tilbakemeldinger om hva du kan tenke deg av aktiviteter i året som
ligger foran oss. Kanskje kan vi samarbeide om å få det til.
Kontaktinformasjon:
Klubbens E-postadresse: selbuhestesportklubb@hotmail.com
Klubbsidene finner du på www.selbuhestesportsklubb.com
Facebookgruppa og Facebooksiden finner du ved å gå inn på Facebook og søke på:
Selbu hestesportsklubb.
Medlemskontingenten
Innbetales til konto nr: 4285.15.44822 eller Vipps til 93517. Merk innbetalingen med
hvem som skal stå som hovedmedlem.
• Enkeltmedlemskap kr 350,• Familiemedlemskap kr 500,- pr år.
Melde deg inn? Send mail til selbuhestesportklubb@hotmail.com
.
Med vennlig hilsen styret i Selbu hestesportsklubb

