
Styrereferat SØRK nr. 2/2018 

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 6. juni 2018 ble styremøte avholdt hos Helene Hammerstad. 

Deltakende Forfall
Eli Gjørven (styreleder) Marianne Schage
Helene Hammerstad Dina Andreassen
Jane Dahl Kristiansen
Karianne Aune
Inger Nymoen
Pia Bruhn
Kristoffer Gulsvik

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen til styremøtet.  Styrets medlemmer 
hadde ingen bemerkninger til innkallelsen eller sakslisten. 

Sak 12/18 Økonomistatus
Eli gjorde rede for status. Ingen store avvik, ligger omtrent på 
budsjett. Vi har foreløpig ikke full oversikt over stevnet i mai, men vi 
antar at vi går litt i underskudd.

*Enighet om at de som ikke har betalt stevneavgift, og heller ikke 
meldt i fra, blir fakturert.

Sak 13/18 Status / erfaringer etter stevnet
Totalt sett ble stevnet avviklet uten problemer. Tilbakemelding på 
god stemning. Equip fungerte fint, og personellet lærer underveis. Vi
diskuterte noen utfordringer rundt mannskap/hjelpere. 

Pay-and-jump ble også en stor suksess.

Sak 14/18 Status nye vedtekter
Jane følger opp med saken med nye vedtekter.

Sak 15/18 Status materiell
Pia teller opp på Brenna, og Eli følger opp med Ringerike. Saken 
følges opp videre på neste styremøte.

Sak 16/18 Status stevneting
Stevnetingene er på Elveli – flyttes til Ringerike i løpet av sommeren 
(Jane og Helene). Status på sambandsutstyr sjekkes opp (inkludert 
ladere). Eli sjekker opp PCer med Kirsten. Stevnekomiteen 
forbereder løsning for nettverk for stevne-PC.

Sak 17/18 Status samarbeid med ORSK om feltrittshindre
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Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 18/18 Arbeid frem mot neste stevne (29. og 30. september)
Stevneleder: Det bør være med en som har sprangerfaring – 
muligens dele slik at vi deler opp med én stevneleder pr dag. 
Stevnekomiteen forsøker å rekruttere en sprangperson til. Helene 
avholder møte i stevnekomiteen før sommeren.

Sak 19/18 Rekruttering
Tiltakene som allerede er satt inn ser ut til å ha effekt 
(treningsstøtte). Pay-and-jump med rabatt for medlemmer er aktuelt
i slutten av august (Elveli). Karianne tar ansvar for dette.

Sak 20/18 Æresmedlemskap *
Helene undersøker med Sørkedalen Idrettslag om deres 
vedtektsbestemmelser rundt æresmedlemmer. Vi vurderer å 
inkludere dette i vedtektene til neste årsmøte. Saken diskuteres 
videre neste styremøter.

Sak 21/18 Eventuelt
Inger og Eli ønsker å få inn en ekstra klubbtrener i sprang. 
Potensielle kandidater ble diskutert. Inger, Eli og Kristoffer sonderer 
videre og kontakter evt. aktuelle. 

*Saken/deler av saken unntas offentlig styrereferat 

Fremtidig avtalte styremøter

 Onsdag 10. oktober 2018 kl 19:00
 Onsdag 28. november 2018 kl 19:00
 Onsdag 23. januar 2019 kl 19:00
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