
 

 

 

Hønefoss, Cafeen på ridesenteret 25.08.22 kl 19.00 

I. Start møtet 

II.  Opprop 

Fernanda, Ingeborg, Karl Otto, Runar, Marthe, Rafael, Knut (kom sent), Tonje 
(referent). Ikke til stede Silje.  

III. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra forrige møte er godkjent. 

IV. Informasjonssaker 

a) Tilslag til spillemidler 256.000,- 

b) Referat fra styremøte 23.05.2022 godkjennes. 

c) Innkommet post / henvendelser / referat fra møter, arrangementer etc 
(brev fra Elise Pettersen, avtale med HRRS innsendt til  
kulturdepartementet, tilsagn spillemidler mottatt, ønske om 
brusautomat).  

d) Runde rundt bordet og arbeidsutvalgets rapport (muntlig). Utfordringer 
med bemanning til stevner i kiosk, og også andre steder. Ikke andre 
større saker. 

e) Regnskap 30.06. Vi diskuterer dugnad, Fernanda ringer Fibgreen og 
sjekker hvilke produkter de tilbyr nå. Diskusjon vedr strømpriser, evt 
vurdere å øke stall-leie mer, de fleste eller alle staller i området har økt 
prisene mer enn oss. Karl Otto informerer om at solpaneler kan leases.  

f) Status bunn rød hall. Den er ferdig ihht leverandør Terje Nalum, Grythe 
transport AS. Runar redegjør for oppbygging av ny bunn med duk og 
masser over. Schjong mener at det må drensrør / leirbunn. På den 
nederste langsiden av ridehuset. Runar snakker med Terje vedr 



 

 

anbefalinger grus / leire, samt takrenner, samt avtale med Frode 
Braathen vedr gravearbeider. 

g) Kameraovervåkning, avtale med Sikkerhetspartner. Fungerer bra, de har 
kontaktet Fernanda vedr folk som har vært her på kvelden. 

Overtagelse av stallansvar fra Hanne Mari Rimejorde til Annette 
Hvalsmarken. Anette tar over stallansvar for Hanne Mari fra 1 
september. Avtalt møte med de ansatte for å følge opp saker fra brev fra 
Elise. Stillingsinstruks skal utarbeides, følges opp av Fernanda. 

 

V. Drøftelsessaker 

Stevner: Situasjonen fremover. Silje er syk, sportsansvarlig og er mest informert.  

Utfordringer med oppslutning til å hjelpe til på stevner. Er det noe vil kan gjøre så 
det blir mer attraktivt å hjelpe til? Foreslått vedr dressurstevner: De utenfra som 
hjelper til kan komme å ri i railen på dressurbanen. Det er også litt lite 
parkeringsplass på store stevner. Er det mulig å sette den ene teltstallen bak den 
røde ridehallen for å frigjøre plass til parkering.  

KM dressur neste helg. Landsstevne i sprang oktober, dressur slutten av oktober. 
vintercup og klubbmesterskap sprang november.  

Gjestetrenere, status v/ sportsansvarlig. Kommentar fra Silje etter møtet: 
Sportsutvalget har ikke tatt stilling til weekendtreninger enda, har hatt nok med 
stevner i sommer. Men de jobber på det nå utover høsten. 

Søknad Gjelstenstipendet, skal det sendes inn, og tema? Ja – til tribune? Pusse opp 
andre etasje? Vi har fått 100 000 til å pusse opp tårnet, men det er ikke gjort og ikke 
nok penger, så kanskje søke om det igjen? Frist 15. oktober.  

Styreleders fremtid. Datter og hest har flyttet fra anlegget, så Fernanda føler det 
naturlig å trekke seg, senest ved årsmøte. Benedicte og Hugo er i valgkomitèen. 

VI. Eventuelt 

Rafael sjekker om vi kan få brusautomatavtale fra Ringnes etter initiativ fra Line 
Brusletto. 

 


