SRK styremøte 11.12.2019
Tilstede: Simon, Aina, Tine Mari, Geir, Wenche, Merete, Helene, Iselin og Monika.
Gjennomgang av forrige møte: Drøyer vogn til Noble inntil videre.
17 mai: Anita Nystrand tar ansvar for begge lokasjoner.
Julemarked: 3 dager: 10.000,-. Kortet ned til 3 timer pr dag.
Stevnet 10.11: Gikk fint
Merete ordner julegodter til show
Nettet i hallen fungerer nå- testes før neste stevne.
Grønt kort kurs: Ønsker flere instruktører
Comeback cup: Hvem stiller neste år ?
Vedtatt 50,- i baneleie for organisert trening.
Iselin tar faste treninger etter nyttår.
Det er lov å kjøre i hallen når den er ledig.
Ny printer: Helene kjøper
Førstehjelpsskrin: Tine Mari ordner. Kiosk komiteen har ansvar for påfyll.
Refundering av startsavgift: Merete ordner.
Mye dokumentasjon: Ikke gjennomførbart pr tidspunkt.
Ny logoform: utarbeide ny for SRK
Medlemsregistrering: Klubben har kontroll, Tine Mari og Dagny Elin.
Regnskap: En del utestående fakturaer. Det blir sendt purringer.
Eventuelt: Jakker - problemer med å få bestilt før jul.

Valgkomite: Monika tar tak i Kolind.

Srk styremøte 30.10.2019
Tilstede: Merete, Simon, Aina, Helene, Iselin, Tine Mari, Wenche og Geir.

Noble: Tiril og Judith slutter og Madelein Vangen begynner. Må finne ny forrytter til
Noble, f.eks en sprang eller kjøring. Merete annonserer på facebook. Noble får fri på
søndager- en av forrytterne har han på fridagen.
Vogn: Tilbud om å kjøpe oss inn i Kamilla sin vogn. Klubben ønsker å kjøpe vogn.
Budsjett?
17 mai: Kiosk nede i havn + i parken i regi av SRK. Prøver å få til dette.
Julemarked ponniridning: Merete har fått tilbud på 23.000 kr fra handelstanden.
Perioden er på 5 dager. I fjor fikk vi 10.000 kr for 2 dager.
Stevnet 10.11: Helene og Iselin har kontroll. Med unntak av lite dugnadsfolk og
påmeldte.
Juleshow: Merete kjøper inn mer snop til godteposer.
Spleis: Helene lager spleis neste gang - Klubben i mitt hjerte, fikk inn 2000,-.
Internett: må på plass før 10.11 (stevnet).
Grønt kort kurs: Trenger 3 kurs for å avholde grønt kort kurs.
Deltagere på comeback cup: (40+)
Baneleie: 100,- pr dag. 300,- pr måned. Organiserte treninger, 50,- pr dag, 300 pr
måned.
Sprangtreninger med Iselin: Faste sprangtreninger hver fredag.
Kjøring: når hallen er ledig.

Srk styremøte 22.05.2019
Tilstede: Aina, Helene, Merete, Iselin, Tine Mari, og Simon.

•Skolehester: Låne privathester inntil ny skoleponni er på plass. Tester «Prinsen» på
møteplassen og stalldager.

• Løshopping: De som vil løshoppe, oppfordres til å ta kontakt med Monika.

• Underlag i hallen: Geir sender inn prøver av ridebane og sjekker pris. Besparelse
på bestilling sammen med andre klubber.

•Skadedyr: Rotter i hallen og stallen? Geir setter ut gift. Det må ryddes vekk
matrester o.l som kan tiltrekke rotter.

•Eventuelt:
-Trapp: til å entre hest ønskes på uteridebane. Bør være utformet slik at hesten ikke
kan sette bena fast.

-Åpen dag: Får vi tid før sommeren? Hesteskokasting, ponniridning + diverse andre
aktiviteter. Sette dato for åpen dag (15. Juni). Ansvar: kiosk og sosialkomitee.

-Eva trening 24-26 mai: Srk har åpen kiosk lørdag, stallfalnes har kiosk søndag.
Selvforsyning i SRK kiosken på fredagen.

- Vannmåler: installeres i hallen.

- Vibeke treninger: lite påmeldinger til sprangtreninger for tiden. Det motiveres for å
bli med på sprang og bomtreninger.

• Gjennomgang av sjekkliste for veiviserklubb.

Srk styre 24.04.2019
Tilstede: Tine Mari, Aina, Monika, Simon, Merete, Iselin og Helene.

•Varmestue i hallen: ABR senteret har trukket seg fra byggingen da reisekostnadene
blir for store. Simon sjekker med Frank Eriksen om han kan ta oppdraget.

•Ny skoleponni: Lage «ønskes kjøpt» annonse på Finn for å finne ny skolehest. Skal
kunne gå LA-LB og hoppe 70-80 cm. Fordel om hesten kan kjøres med.

•Salg av Zara: Eventuell kjøper kommer å prøver Zara i mai. Zara selges ikke for
under 35.000 uten utstyr.

•Bruktmarked: Har vært litt dårlig respons på bruktmarked til nå. Sara, Belinda og
Diablo skal brukes til ponniridning. Tine Mari har kontroll på kiosken.

•Stalldager-ridekurs: Helene fortsetter med stalldager og ridekurs til høsten.

• Kjøring: Det åpnes for at siste deltaker på Eva treningene kan være kjøring.

• Trenere: Monika og Iselin organiserer betalingen og treninger med Vibeke. Lasse er
velkommen til srk under de samme faktureringsreglene som de andre trenerne.
Sommertrening uke 30, blir det ikke fakturert hall leie. Aina lager utkast til Åse
(deltakerliste)

• Dugnader: Geir «et steg opp» 18 juni. 17 mai: arrangementskomiteen.
Fiskeridagene: 1-4 august, Simon kjører. Molinerdagene midten/slutten av august.
Hundeparkering 27 og 28 juli: Monika.

•Eventuelt: Klubben sponser medlemstur. Arrangere løshopping inne i hallen:
Monika. Førstehjelpskurs med Lene Bårdsen inne i hallen en fredagskveld.

Årsmøte 28.02.2019
Årsmøte i SRK

Årsmøtet ble avholdt den 28.02. kl. 19:00 på Stall Falnes.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete. 20 stk over 15 år og 5 stk under 15 år.

Sak 2: Innkallingen ble godkjent

Sak 3: Saklisten ble godkjent

Sak 4: Forretningsorden fritt ord, maks 3 min på hver.

Sak 5: Merete Hansen ble valgt som dirigent

Sak 6: Henriette Melhus ble valgt som referent

Sak 7: Torill og Ivar ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 8: Gjennomgang av årsberetning, den ble godkjent

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand, Åse gikk igjennom regnskapet og
det ble godkjent.

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.01 Ha regnskapsfører som ikke er styremedlem dette ble godkjent

10.02 Bygge varmestue. Dette skal finansieres av dugnadspenger. Vi låner
av SRK`s konto og

betales tilbake etter hvert som det blir samlet inn dugnadspenger.

10.03 Gjennomgang av virksomhetsplan. Ønsker om utdanning: Iselin sprangdommer.

Stine, Torill og Wenche – Stuard. Monika og Iselin - banebygger.
Merete og Torill -

Dressurdommer

10.04 Må være medlem for å ri i ridehallen dersom det er «naturlig». Er det personer
fra

andre klubber som vil ri trenger de ikke være medlem. Skal du
betale hallleie må

en være medlem.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 300 kr enkelt medlemskap – 400 kr for familie
medlemskap.

Sak 12: SRK`S budsjett for 2019 ble godkjent

Sak 13: SRK`S organisasjonsplan ble godkjent

Sak 14: Foreta følgende valg: Valgkomiteens innstilling til styre ble godkjent

14.1 Styreleder – Merete Hansen

14.2Nestleder – Monika Håstø

14.3 Øvrige styremedlemmer: Simon Vegard Larsen, Iselin Helle, Aina Jøssang Eide,
Helene Vikra. Andrine Langåker ungdomsrepresentant

14.4 Varamedlemmer: Kjell Arvid Svendsen og Tine Mari Hellesøy

14.6Kontrollkomité med minst to medlemmer: Aina Jøssang Eide, Halvor Hansen og
Åse Optun.

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har styret
fullmakt til å oppnevne representantene.

14.8Valgkomite to stykker og ett varamedlem Geir Opsal og Henriette
Melhus. Varamedlem: Anja Helen Kvilhaug

