Styremøte 03.02.2021
Tilstede: Simon Larsen, IselinHelle Lundberg, MereteHansen,
AndrineLangåker, HeleneVikra, Rolf KåreHelle, TerjeJohannessen, Geir
og Wenche Fraværende: Aina J. Eide, Karoline Naley, Heidi Erga
1.Søknader: 15000 mottatt fra Skudenes Åkra
sparebank(hovedsponsor)Kommunal strandopprydning–frist
utgåttKommunaltdriftstilskudd frist 1. mars–Sette opp regnskap,
handlingsplan og budsjettog ettersende godkjenning fra
årsmøtet.Ansvarlig:Merete og Åse.
Vedlikeholdsstøtte–søke om støtte til altgjennomførbartvedlikehold -lys i
hall, lys utearealer osv. Terje lager søknadSparebankstiftelsen-frist 19.
februar til 19.mars–
Søke om støtte til ny skole-hest Merete sjekkerkriterier.Spillemidler
utstyrsøke om å få dekket nye vognen til Noble. Merete sjekker.
2.Årsmøte: Satser på å avholde årsmøte 4. mars klokken 18:30 i
ridehallen. Krever påmeldingpga covid-19.Merete har kontroll på
Årsberetning. Regnskap 2020, Budsjett 2021 (Åse),saker til årsmøtet må
leveres inn til styret innen 18. februar. Valgkomiteen skal levere sin
innstilling senest 2 uker før årsmøtet.
3.Eventuelt: Bruk av stevnebommer–ikke lov å bruke stevnebommer på
treninger. Jevnlige påminnelser–våg å si fra.
Dugnad–innføre premieringav dugnad –restefest, eventuelt pizza,
grilling.
Tidsrom for prepping av bane–forblir mandagerklokken19:00. Kan
begynne senere dersom banen ikke skal vannes(for eksempel ved
frostperioder) Treningsmiljø SRK og Stall Falnes vilprioritere oppstallører
som er aktive ryttere og ønsker å bruke klubbens tilknyttede trenere.

Styremøte 08.12.2020
Tilstede: Simon, Merete, Karoline, Aina, Iselin, Terje og Helene.
1. Ny skolehest. Nok forespørsler til ny skolehest. Budsjett settes til Max 50.000,-.
Gruppe for innkjøp: Merete, Wenche og Helene
2. Ridekurs. Karina og Kristine er intr. I å være med å holde kurser. Klubben må
godkjenne instruktører formelt.
3. søknad om kompensasjon for avlyst stevner, rideleir, åpen dag, juleshow,
ponniridning, og stalldager.
4. oppdatere ny lovnorm. Ny lov fra nif okt 2019. 6 styremedlemer inkl
varamedlemmer og ungdomsrepresentant. 1 leder, 1 nestleder, 2 styremedlemmer, 2
varamedlem. Kan inkludere ungdomsrepresentant.
5. ønsker utelys til parkering. Geir sjekker opp pris på utelys på p plass.
Anleggskomiteen organiserer anleggsdugnad. rust i hallen.

Styremøte 29.09.2020
Tilstede: Karoline, Helene, Terje, Simon, Rolf Kåre, Merete, Wenche, Geir.
Gjennomgang av møtereferat fra 25.08.2020.
1. Voltige - longering.
Mange spør om det er lov med longering. Det er allerede en del "smutthull" for
longering. Skal longering tillates generelt? Fare for at grusen under sanden skal dras
opp til overflaten.
Voltige er ok.
longering ok med instruktør på time.
2. Stevner 2020- oppsett stevner
srk har 4 stevner i 2020
lurt med godt samarbeid mellom klubbene. Kretsen ordner Steward og dommere
(Aina skogøy)
Ikke samarbeidstevne neste år.
juleshow
billettsalg i år- Max 200

3. rakliste
Merete lager rakliste - betalende hallbrukere settes opp på liste. Raker 2 ganger pr
uke

4. møteplassen
Mangler litt folk til møteplassen, 3 stk. Øyvind kommer på besøk for å se hvordan det
går. Vi må kunne vise at vi har aktivitet her.
5. styrekurs dato
3-4 timers kurs med servering. Husk corona tiltak. 27.okt 2020/13. okt 2020

Eventuelt:
Terapiridning? Krever godkjent rideinstruktør
Vi undersøker om vi kan få til noe innen terapiridning.
sprangtrening: hvordan er opplegget?
Prøvetimer: ser det an fra uke til uke.
lotteri: opplagring av premier
anleggssituasjon: frisk: ikke noe nytt/gammelt anlegg, Karmøy: ikke søkt i år. Nord
Karmøy: søkt om ny ridehall.
Karmøy kommune vurderer å sette ned anleggsstarten fra 33% til 20%. Dette vil
eventuelt gi 280.000 kr mindre til srks uteridebane.
srk er 20 år 30.01.2021
terje foreslår å bruke LAM midler på ungdom. Det er også dette som er formålet med
LAM midler. Treningshelg for ungdommen foreslås.
sponsorer til uteridebanen bør dankes over nyttår. Sponsorkomite Torill og Stine bør
konfereres før sponsorheftet utarbeides.

Neste styremøte 27.10, dersom det ikke blir styrekurs.

Styremøte 25.08.2020
Tilstede: Simon, Aina, Terje, Karoline, Merete, Geir, Wenche og Rolf Kåre.

1. gjennomgang møteref. 30.07.
eventuelt: Det blir igjen lov med egentrening i hallen for hester som ikke står
oppstallet på stall falnes. Må melde fra med navn og tlf.nr.
Kjerre til Nobel er ennå ikke kjøpt.
wenche går på kurs for kjøring.
2. løshopping i hallen? Siste søndag hver måned.
3. priser med Linda Madsen som sprangtrener.
4. Cecilie Baumann som dressurtrener på noen prøvetimer

Styremøte 30.07.2020
Tilstede: Aina, Wenche, Geir, Helene, Iselin, Terje, rolf Kåre, Simon, Merete
1. gjennomgang møtereferat. Terje plukker opp tråden når det gjelder
treningssamarbeid med andre klubber. arbeider for å skape en arena for samarbeid.
2. Ridekurs høst 2020: 1 dag pr uke fra kl 17.00-18.30. Stalldager:16.00-18.30. Må
helst ha 2 instruktører. Tala Grindhaug og Vilde erga foreslås (sammen med foreldre)
- Merete spør. Andre aktuelle er Anita Nystrand, helene Hagen, Stine Sofie
sommerfeldt.
3. Innvilget 65.000 fra folkepulsen. Dugnadsarbeid-møteplassen/ung sone/heart. En
av de viktigste dugnadene srk gjør. Wenche+1 tar møteplassen. Tala og Thea= ung
sone?
4. Søknad av tapte inntekter under corona.
5. sprangtreninger: det er foreslått ny sprangtrener: Linda Madsen. Kan teste først
med en treningshelg. Rolf Kåre snakker med Vibeke om sprangtreninger.
6. Terje har gjennomgang prosjekt uteridebane.
eventuelt: Terje ordner fast styremøtedag og tid. Siste tirsdagen i månden kl 19.00.
har det blitt søkt om mva kompensasjon ? Åse har kontroll.
Aina har lyst å kjøpe nobel.

Srk styremøte 27.05.2020
Tilstede: Aina, Helene, Geir, Wenche, Simon, Terje, Rolf Kåre, Iselin, Merete, og Åse
1. gjennomgang av årsmøte protokoll
2. godkjenning av komiteer.
3. Gjennomgang av regnskap og budsjett - Åse
4. Ved utsending av faktura fra klubben må det spesifiseres hva det gjelder.
5. Regnskapet for 2019 skal legges ved søknad for utebane til kommunen. Åse laget
et vedlegg til regnskapet som viser detaljert aktivitet over dugnad.
6. Eva treningsuke leir blir i juli en gang.
7. Planlegging av stevner - fungerer greit.

- treningshelger - åpen kiosk- planlegging
- varmestue utsatt til ubestemt tid.
- endel aktiviteter utsatt/avlyst pga corona.
- Terje lager søknad om naturbane til Agria.
eventuelt: treningsamarbeid med andre klubber på sprang grenen: Terje undersøker.

