Referat styremøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb Torsdag
14. mai 2020 kl. 19 i kaféen på Ringerike Ridesenter.
Saksliste
Tilstede:
Fernanda Z. Nilsen
Gro S. Gartland
Rafael Pedersen
Knut Sundberg
Runar Grønvold
Vilde Langvandsbråthen
Tonje Teien
Karl Otto Fjeldavli
Grete Lien Lehne
Silje Modalen
1. Referat fra styremøte 23.04.2020 (vedlagt)
- Tas på mail
2. Innkommet post / henvendelser / referat fra møter, arrangementer etc.
-

Kun et brev fra Bane Nor

3. Runde rundt bordet og arbeidsutvalget rapport (muntlig).
- Programridning lørdag 16 mai.
- Ingen stevner fø r 15 Juni. (mye jobb for lite penger)
- Gro sjekker opp med danskene ang. Oppstallingsbokser
- Hønespranget går samme helgen som Norway Gran Prix i
Drammen. Tas opp i Sportsutvalget
- Kjøleskapet i kafeteriaen er ødelagt. Rafael følger opp.
- Ingen nye ting fra AU. Traktor er reparert.
4. Sponsorarbeid, koordinering og planlegging. Mål: full vegg.
- Alle går gjennom lista og skriv til Silje de dere ønsker å kontakte

-

Sponsordag? Gi noe tilbake til sponsorene
Silje lager liste/brosjyre som vi kan sende ut til sponsorer ang. Skilt
Fernanda oppdaterer brosjyren

5. Søknad til klubbsatsningsprogram (ber alle lese dette på rytter.no)
- Ja, dette melder vi oss opp på.
- Silje, Fernanda, Gro og Tonje setter seg ned og skriver dette
samtidig med handlingsplan.
- Fernanda er klubbens politiattests ansvarlig.
6. Faste bokser, status og utvikling.
Fernanda, Karl Otto og Knut går igjennom det som foreligger.
7. Stevner
- Viser til runde rundt bordet og innlegg fra sportsansvarlig.
- Uttaksansvarlig og sportsutvalget ser på Lag-NM og ryttere som
sendes dit i begge grener.
- Stevneplan mtp endringer pga. coronavirus
- Banetreninger og programridning
8. Eventuelt
- Sportsutvalg, vurdere nytt medlem på dressur. Ok fra styre, Gro tar
det opp igjen i sportsutvalget.
- Støttemedlem i klubben for 50 kr. Hvordan løse dette? Vipps?
- Wenche spleis. Fernanda har sjekket opp, Wenche skulle sjekke opp
hvordan få ut pengene.
- Premiering av klubbmesterskapet, tas på årsmøte del 2.
- Gravering av pokaler? (Sjekkes opp av Grete)
- Premiering «Årets»?

Referent
For Tonje Teien
Silje Modalen
14.05.2020

