
Styrereferat SØRK nr. 4/2019 

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 28. august 2019 ble styremøte avholdt på Brenna Gård.

Deltakende Forfall
Eli Gjørven (styreleder) Marianne Schage
Inger Nymoen Inger Sandrup
Karianne Aune Tone Markussen
Inger Sandrup Helene Hammerstad

Pia Bruhn (vara) 

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 19/19 Økonomistatus

Økonomien går omtrent som planlagt. Utgifter til regnskap og fakturering 
har gått ned pga at klubben nå gjør dette selv.   

Sak 20/19 Rapport fra stevnet 

Stevnene fungerte bra tross utfordrende vær på dressurstevnet 
 Startende fra 24 klubber! 
 Opplegget med stevnehjelpere fungerte bra. Nesten alle som får 

treningsstøttehar nå bidratt. Styret vedtok at ordningen med 
stevnehjelpere og treningsstøtte videreføres. Prosentsatsen vurderes 
justert ved utarbeidelse av neste års budsjett. 
  

Sak 21/19 Hinderstatus

Søndre Ringerike ønsker å kjøpe inn plankebommer og Elveli foreslår en rund 

vannmatte. Styret vurderer å sette av midler til dette i budsjettet for 2020. 

Vi trenger hindernummer. Stevnekomiteen bestiller dette.  

Sak 22/19 Rutiner for avlysningav timer 

Klubben har avklart rutiner for avlysning av timer. Det noe ulike rutiner mellom 
de ulike trenerne. Spørsmål kan rettes direkte til trenerne, sekundert til klubben.  

Sak 18/19 Saker fra i fjor
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 Styret har diskutert muligheten for å samarbeide med ORSK om å sette 

opp og vedlikeholde noen feltrittshindere. Styret er åpne for å jobbe videre 
med dette dersom noen er interessert i å drive arbeidet fremover. 

 Mulige aktiviteter som klubben kan arrangere er for eksempel «Kurs i 
grunnridning», pay and jump, førstehjelpskurs, anatomi / sits. Klubben har 
mulighet til å subsidiere slike aktiviteter. 

Eventuelt 

Klubben bør søke midler fra eventuelle ander kilder, for eksempel 
Sparebankstiftelsen. 

Det har kommet et forslag fra smed Stig Haga om sponsing av stevner ved  
premiering av breddeklasser. Styret takker ja til dette og takker for initiativet. 
Dette blir gjennomført første gang ved stevnet15.september. Klubben bør følge 
opp andre muligheter for sponsing. Styret bør finne en representant som kan 
jobbe med sponsing. 

Det er flere styremedlemmer som har utfordringer med å stille på styremøter på 
onsdager. Mandag foreslås å erstatte de oppsatte onsdagene.  

Det blir arrangert et stevne i sprang 15. september sammen med ORSK.  

Det blir arrangert sprangkurs på Elveli med Jon Harald Gulliksen etter initiativ fra 
klubbtrener Kristin Tørmoen, første kurs i oktober. 

Fremtidig avtalte styremøter

 Onsdag 30. oktober 2019 

 Onsdag 22. januar 2020 

 Onsdag 12. februar 2020 (Budsjettmøte)
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