
Referat styremøte HRRK   
 
 
Møtedato 20.01.2019                                             Sted: Ridesenterets kafè 
 
Til stede:   
Styremedlemmer:                                                   
Fernanda Z. Nilsen, leder                                                                                                                
Karl Otto Fjeldavli  
Rafael Pedersen  
Wenche Bergseth 
Linn Kristin Thompson 
Vilde Langvandsbråten 
Grethe Lien Lehne 
Tonje Knutsen, referent  
Ikke til stede: 
Silje Modalen 
Pkt. Sak 

1.  Referat fra forrige styremøte 
- Ingen kommentarer. Referat godkjennes   

2.  Innkommet post/ henvendelser/referat fra møter, arrangementer etc 
 

- Det har kommet inn ønske om reduksjon i pris for de som har to hester. 
Fernanda regner på det. 

- Det har kommet inn ønske om å leie hvit hall på dagtid. Styret er enige om 
at det er greit så lenge det ikke forstyrrer oppstallørenes daglige bruk. 

- Styrets leder har mottatt mail med spørsmål om klubbenes fremgangsmåte 
for å registrere mange billetter til Promotion Cup. NRYF kommer med 
retningslinjer når det gjelder dette. 

-  
3.  

 
Arbeidsutvalgets rapport (muntlig) 

- Nye oppstallører. Det er 4 ledige bokser nå, flere nye oppstallører kommer. 
- Avventer videre planer for fast gjestestall pga at grunnen skal overføres til 

ny eier. 
- Det har kommet inn forslag om vi skal få vasket kafèen fast en gang pr mnd, 

utgifter deles mellom rideskolen og klubben. 
- Grunneier Schjong har sagt seg villig til å lage nytt gjerde til flis. 
- Vi må få sett over paddocker og reparere det som er ødelagt, oppgradere 

strømtråder - felles vårdugnad? Alle har ansvar for egen paddock.  
- Vi må passe på å lukke boksdører, dører til fòrrom og dører mellom staller, 

det har vært løs hest et par netter. 
- Kan vi kjøpe en sensorlampe til flisbingen? 
- Det mangler lyspærer på parkeringen. 
- Nødlys rød hall: alternativ 2 er anbefalt fra arbeidsutvalget. 



Referat styremøte HRRK   
 

      -       HRRK fikk tredjeplass i Promotioncup, som ga oss 4 plasser for ponni i Stall  
              Lie Hvalen Cup som går i LB-LA, samt to plasser for hest i dressur. Uttak vil 
              foregå i hht statutter i Drammen 26.01.20 og Grenland 02.02.20. Det er 
              enighet om at klubben betaler halvparten av meetingavgiften til våre  
              representanter. 
     -       Styret jobber med punkter til sportsutvalg og fremtidig styre slik at man har 
             retningslinjer å forholde seg til. 

4.  Mandat og oppnevning av grenutvalg /sportsutvalg for 2020 
Ine Mosengen, Tiril Thengs og Trine Mørch Svendsrud går ut.  
Heidi Pedersen- leder sportsutvalg. 
Laila Mosengen Tjernseth– leder dressur  
Cecilia Bjerke- ansvar bredde. 
Anne Sørbøe-dressur. 
Hanne Mari Rimejorde-hovedansvar sekretariat.  
Christin Schim Løvhøiden Klemmestad - teknisk 
 

       5. Prisliste stevner 
Prisliste revurderes, Wenche ser på dette. 

      6. «Runde rundt bordet»- status styremedlemmenes ansvarsområder  
- Tonje orienterte om gjennomgang av medlemsregisteret og 

kontingentinngang. 
- Karl Otto: utelys kobles til onsdag morgen. Walker må smøres (Denis). 

Wenche: forberedelser til rideskolestevner overføres til kioskansvarlige i styret. 
7. Stevner  

- Avholdte stevner og stevneregnskap: 
. 

 
- Planlegging kommende stevner: 

VC 7-8 mars 
                      Norgesserien 1 kval 27-29 mars 

      8. Planlagte styremøter 
- Styremøte 2. mars 
- Årsmøte i løpet av mars 

     9. Eventuelt 
- Vi skal søke å igangsette samlende tiltak for klubben, f. eks juniorkvelder, 

samling for de voksne, quiz, andre festligheter. 
 

 

Hønefoss 20.01.2020 

 

Tonje S. V. KnutsenReferent 


