Styrereferat SØRK nr. 3/2018

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 10. oktober 2018 ble styremøte avholdt på Elveli.

Deltakende

Forfall

Eli Gjørven (styreleder)

Helene Hammerstad

Marianne Schage

Dina Andreassen

Karianne Aune

Pia Bruhn

Inger Nymoen

Jane Dahl Kristiansen

Kristoffer Gulsvik

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen til styremøtet. Styrets medlemmer
hadde ingen bemerkninger til innkallelsen – Eli tilføyde styresak 26/18
Økonomistatus (fast sak).
Sak 22/18 Protokoll fra forrige møte
Ingen innvendinger til forrige protokoll. Godkjent.
Sak 23/18 Status / erfaringer etter høstens stevnet
● Stevnet ble avviklet uten store utfordringer. Arrangeres
samtidig som «Oslos Bratteste» - derfor endel forstyrrende
elementer. Stevnet bør derfor flyttes en til to uker tidligere.
● Det ble kommentert av steward at avridningen ikke var ideell
for sprangstevne. Litt liten plass med bunn som flytter seg
(groper).
● Parkering gikk greit denne gangen, men nærmer seg grensen
på kapasitet.
● Dommerne var positive og fornøyde med arrangementet.
● Stevnekomiteen setter opp stevner for neste år (og tar hensyn
til evt nytt tidspunkt for høststevnet). Ønsker sendes kretsen.
Sak 14/18 Status nye vedtekter
Saken utsettes til neste møte.
Sak 15/18 Status materiell
● Det må lages en fullstendig liste med premiebeholdning –
denne skal sendes Helen. Helene H. lager listen.
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● Kåre har uttrykt at han har et rom styret kan benytte for
oppbevaring av klubbens materiell, som for eksempel
sekretariatsmateriell, kioskutstyr, sløyfer, premier osv.
● Marianne har talt opp hindermateriell. Hun laster opp oversikt
som kan vedlikeholdes på GoogleDrive.
Sak 16/18 Status stevneting
Stevneting skal (etterhvert) inn i rommet vi får låne av Kåre.
Sambandsutstyr fungerer fint, og det samme med PC.
Sak 17/18 Status samarbeid med ORSK om feltrittshindre
Saken utsettes til neste møte, evt. nærmere våren.
Sak 20/18 Æresmedlemskap
Helene skulle kikke på utkast til vedtektsendring for å opprette
æresmedlemskap. Dette må i så fall bli en sak for årsmøtet.
Sak 24/18 Ordning for rytterstøtte
Karianne vil at vi skal vurdere at potten heller bør benyttes til
breddearrangement.
Eli forklarte at økonomisk er ordningen uproblematisk, og klubben
har vedtatt at den skal satse både på bredden og toppen.
Forslag fra Marianne på at informasjon om ordningen bør være
bedre. Vi bør minne medlemmene på søknadsfristen.
Rytterstøtten tas opp til ny vurdering i neste budsjett.
Sak 26/18 Økonomistatus
Det er usikkerhet om det er talt opp riktig antall (spesielt unge)
medlemmer. Marianne, Helene og Eli setter seg ned og ser på dette.
Antall medlemmer har endel å si for økonomisk støtte.
Sak 25/18 Eventuelt
● Karianne foreslår at SØRK arrangerer UK-stevne nærmere jul –
inkludert klubbmesterskap i sprang. Karianne utreder dato
(mulig første helgen i desember).
● Styret hadde også noen innledende tanker rundt stevnemøtet
som skal være neste uke. Eli skisserer noen alternative
hovedløsninger for å gjøre diskusjonen så produktiv som
mulig.
*Saken/deler av saken unntas offentlig styrereferat

Fremtidig avtalte styremøter
● Onsdag 28. november 2018 kl 19:00
● Onsdag 23. januar 2019 kl 19:00
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