SØRK styremøte 15. april 2018
Til stede: Helen Hammerstad, Marianne Schage, Jane Dahl Kristiansen, Karianne Aune, Dina
Andreassen, Eli Gjørven, Kristoffer Gulsvik.
Referent: K. Gulsvik

1. Økonomi - status
Etter samtale med Helen Sterud er det lite nytt på økonomi – stabilt. Mer detaljert
gjennomgang på neste styremøte.
Det finnes kapasitet til flere klubbtrenere. Aktuelt for sprang.
2. Styrets arbeid - rutiner


Prioritet 1: Styrets viktigste oppgaver. Se punkt under.



Datoer for styremøter. Det er stemning for å beramme styremøter for hele året.
Følgende datoer er bestemt:

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag


6. juni 2018, kl 19:00
10. oktober 2018, kl 19:00
28. november 2018, kl 19:00
23. januar 2019, kl 19:00

Styrevedtak på mail ved greie, ukompliserte saker. Resten tas på møter.

3. Arbeidsfordeling i styret


Medlemsregister og lisenser: Helene



Innmelding, utmelding og overganger: Eli



Rapportering og søknader: Marianne



Kontakt med regnskap og godkjenning av faktura (Helen Sterud): Eli



Politiattest: Inger og Karianne (vedtatt)



Stevneøkonomi: Karianne. Vippskonto-tilgang fås av Marthe – Eli sjekker dette.
Forhåndsdefinere priser og andre rutiner settes opp før stevnet av Karianne (i
samråd med stevnekomiteen)



Styremøter (innkalling, saksliste, referat): Kristoffer



Premier og sløyfer: Helene.



Adm i Horsepro: Vedtak på at adminstratorrettigheter tilfaller: Eli, Karianne,
Kirsten, Pia, Marianne, Helene (har allerede) og Ada Bjordahl – og ingen andre.

Etter mer bruk av Equipe tas dette opp som ny sak.
Oppdukkende saker



Vedtekter: Jane



Oversikt over materiell (hinder, rail osv): Styret utnevner Dina som
materialforvalter. Plan for oversikt over materiell og plassering (merking).



Oversikt over stevneting (sekretariat, kiosk): Stevnekomiteens leder.

4. Styrereferater.
Forslag til vedtak: Å legge ut styrereferater på nettsiden. Enstemmig vedtatt.
5. Førstehjelpskurs Ringerike.
Forslag til vedtak: Støtte førstehjelpskurs med 300 kroner for SØRK-medlemmer.
Vedtatt, og klubben kjører fakturering.
6. Vedtekter.
Disse må ferdigstilles. Jane følger opp.
7. Stevne- og sportskomite status
Arbeidet er i gang, men ikke formelt formet komite. Når dette er i orden sendes
oversikt over medlemmer i komiteen, og hvem som er leder, til styret@sork.no – innen
1. mai.
8. Stevne mai Elveli - status
Teknisk personell er på plass. Invitasjoner er sendt til godkjenning i kretsen.
9. Feltritt - ORSK
Er det interesse for å bygge og vedlikeholde noen feltrittshindre for trening i vår
klubb? Det er en mulighet å gjøre dette I samarbeid med ORSK, som har tilsvarende
interesser I samme område.
Det er enighet i styret om at man forsøker å inngå samarbeid med ORSK om dette.
Dina tar kontakt med ORSK, Eli oversender navn på kontaktpersoner.
10. Sportsadmin
Marthe har antagelig tilgang i dag. Helene burde ha tilgang. Helene undersøker selv
med Marthe om hun og Marianne kan få tilgang.
11. Eventuelt
E-post-lister (epost@sork.no – stevne@sork.no) revideres av Eli.
Diskusjon om sponsor.
Diskusjon om rekruttering, spesielt med fokus på barn og unge (ponni).

FORESTÅENDE STYREMØTER:
Onsdag 6.
Onsdag 10.
Onsdag 28.
Onsdag 23.

juni 2018, kl 19:00
oktober 2018, kl 19:00
november 2018, kl 19:00
januar 2019, kl 19:00

