Styrereferat SØRK nr. 1/2020

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 22. januar 2020 ble styremøte avholdt på Ringerike Gård.

Deltakende

Forfall

Eli Gjørven (styreleder)
Inger Nymoen
Inger Sandrup
Pia Bruhn (vara)

Helene Hammerstad
Marianne Schage
Karianne Aune
Tone Markussen

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 01/20 Økonomi status
Styreleder informerte om status på økonomien pr. 31.12.2019. Klubben ligger
omtrent på budjsettet, bortsett fra underforbruk på Fakturering og regnskap, pga
at klubben nå gjør det meste av dette selv. Noen treninger fra 2019 november og
desember mangler også (fakturering og betaling).
Sak 02/20 Saker fra i fjor
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.
Sak 03/20 Gjennomgang av årets stevner samt status personell
Klubben har fått tildelt datoer for neste års stevner. Utover dette utsettes punktet
til neste møte pga frafall fra stevneleder.
Sak 04/20 Rytterstøtte
Det ble vedtatt å dele ut rytterstøtte på tilsammen 10.000 kr. Som budsjettert.
Sak 05/20 Forberedelser årsmøte
Det er planlagt et budsjettmøte 10. febuar. Eli setter opp et førsteutkast.
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Inger S. Utarbeider utarbeider utkast til årsberetning.
Pia planlegger møtet og fordeler oppgavene i forkant (mat og drikke).
Eli sjekker status fra valgkomiteen.
Eventuelt
Klubben trenger noe mer sprangmateriell. Stevnekomiteen lager et forslag til
budsjettutkastet skal utarbeides innen 10. februar.
Klubben bør kommunisere tettere med naboklubbene (ORSK og OAFL) om
arrangmenter, som for eksempel stevner og pay-and-jump, og kan også gjerne
samarbeide om slike arrangementer dersom de andre klubbene er interessert i
dette. Pia kontakter Cassandre. ORSK har vi allerede etablert kontakt med.
Fremtidig avtalte styremøter
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Mandag 10. februar 2020 (Budsjettmøte)

