1. Økonomi
All informasjon ang økonomi skal sendes på mail til Åse som er kasserer.
De som står i kiosken ønsker mer informasjon om hva som kommer inn på vipps.
Ved åpen kiosk er det ønskelig med vareopptelling og en bok som det kan noteres i når det blir tatt i fra kiosken
(til trenere o.l).
Prøve å ordne til en "meny" på vipps, slik at det blir mer oversiktlig over hva som kommer inn. Koster nok litt
ekstra da, men styret er enige om at dette trengs og det skal sjekkes opp i.
Kun de som står i kiosken skal ha tilgang på kodelåsen inn til kiosk.
Åse sjekker opp hvem som har betalt inn til satsingsgruppen etter sist Lars Rasmussen trening.
Til varmestuen er det kommet inn totalt 31.300,- til nå. Åse setter av alt som går til varmestuen på egen konto.

2. Varmestue
Mannen til Merethe Hansen har sagt han kan tegne varmestuen.
Faren (skolen) til Merethe Hansen har sagt han kan bygge den, men den må da bygges i mars, april, mai 2019.
Dette håper vi å få til.
Srk skal ha dugnad og vil samle inn flasker til pant. Vi lager da lapper med informasjon som leveres i postkassene
før innsamlingen starter.
Srk skal også selge karameller fra januar ca og frem til påske.

3. Stevner
Vi må lage retningslinjer for hva som er inkludert av mat, opphold o.l til tekninsk personell.
Det skal også lages retningslinjer i forhold til leie av boks på stevner.
Disse retningslinjene må inkluderes i en stevne manual.

4. Oppbevaring hindermateriell
Prøve å få til en ordning med vantet slik at vi kan ha hindermateriell bak vantet. Prøve å få til dette når
varmestuen skal bygges.

5. Stalldager
Det er ønskelig med mer ridning på stalldager. Merethe har tilbudt klubben å låne bort Belinda, men vi må finne
en betalingsordning for lånet av henne. Det var da snakk om en betalingsløsning for hall leie. Det blir da 2 hester
med på stalldager (Belinda og Zara) og der det blir 3 grupper på en halvtime hver. Da blir det 2 deltakere på hver
gruppe. Totalt 6 deltakere i 1,5 time.

Det ble også diskutert et opplæringskurs for instruktørene som har stalldager.
Nytt ridekurs/stalldager blir 14 januar. Merethe har ansvar for påmelding og kontakt med instruktørene.

6. Veiviserklubb
Det ble gitt lekser til neste møte som blir 19 og 20 januar (varer ca 2,5 time hver dag). Starte på virksomhetsplan
og klubbhåndbok.
Finne ut medlemsutviklingen: Monika
Medlemshistorikk: SIgrid
Oppgavefordeling: Merethe
Sportsplan: Sigrid, Monika, Anita og Wenche
Rekrutteringsplan: Sosialkomite, Elisabeth og Tiril
Økonomiplan: Malin, Åse, Aina, Merethe og Henriette
Plan for utdanning:
Steward: Wenche, Torill og Stine. Kanskje Anja?
Banebygger: Monika
Dommerdressur: Merethe
Sprangdommer: Monika.
Dersom flere ønsker å gå på kurs for å utdanne seg, ta kontakt med styret :-)

7. Eventuelt
Kjøring: 1 dag i uken. Torsdagsformiddag kl 10.00-11.00. Dette må føres inn i nytt regelverk. De som rir må da ta
hensyn til de som ønsker å kjøre denne dagen. Ingen skal ri dersom noen kjører i hallen.
Salte hall inne: Prøve å unngå salting. Vi må også snart begynne å tenke på å fylle på underlaget i hallen.
Salte ute: Stalleirne har ikke økonomi til å salte ute. De krever ikke baneleie og derfor må vi prøve å heller trene
alternativt.
Baneleie: Det var snakk om gratis baneleie på treninger, men dette ble nedstemt. Baneleie fortsetter som før. (Se
hall regler)
Anita trening på stevner: Dette må drøftes med Anita om hun er intressert i å gi stevnehjelp på stevner.
Juleshow: Handle inn godteri slik at nissen kan dele ut godteposer til barna.
Julebord: På syre den 19 januar. Merethe planlegger sammen med komiteen.

Startavgift: 1000,- pr person (grunnstartavgift). Alle stevner utenom hjemmestevner. Må ha plassering, ha fått
premiering. Dette må søkes om til styret før januar 2019. Oversikt (navn, hest, stevne, hvor stevner har vært,
dato, pris for grunnstartavgift osv.).
Katt: Må slutte å gi katten mat.
Zara: All innkjøp av utstyr må være spurt om på forhånd. Styret mener hun har det hun trenger foreløpig.

Siste styresaker:

Styremøte 2018-02-22
Tilstede: Monika, Terje, Jarle, Henriette, Sigrid, Geir, Åse og Malin

• Vi har fått ny kasserer som da blir Åse. Hun starter fra i dag av.
• Terje skal i banken og ordne en ny konto som er for srk treninger.
• Åse får tilgang til vipps konto og mail kontoen, dette må avtales med Anne.
• Vi har gått gjennom betaling for klubbjakker. Fremdeles noen som ikke har betalt, men disse vil få beskjed.
• Vi har snakket litt om satsingsgruppen og om Lars. Det er Sigrid og Terje som deltar på møtene for klubben og
de prøver å finne en god løsning ang betaling sammen med de to andre klubbene.
• Vi har fått forespørsel om å ha bod i parken på 17 mai. Dette har vi takket ja til i år også. Kanskje vi kunne
prøvd å få til en skikkelig salgs bod ?
• Stalldager: Vi har fått inn 6 kontrakter, mangler 6 stk. Ellers virker det som det går bra på stalldag og jentene +
Emil gjør en god jobb.
• Satsingsklubb: Vi har gått gjennom papirene som skal sendes inn til Marit Raakvåg. Samt gått gjennom en
sjekkliste for hva klubben trenger for å bli en satsingsklubb.
• Treninger for 2018: Vi håper på å få til en ny og lettere/bedre ordning med de faste trenerne der klubben ordner
med nye ansettelses avtaler med trenerne.

