Styrereferat SØRK nr. 2/2020

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 02. september 2020 ble styremøte avholdt på Ringerike Gård.

Deltakende

Forfall

Eli Gjørven (styreleder, referent)
Inger Nymoen
Jennifer Manning
Helene Hammerstad
Karianne Aune

Anniken Sverre
Giert Sverre
Marianne Schage (vara)

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 06/20 Økonomi status
Styreleder informerte om status på økonomien pr. 30.08.2020. Det er noe
usikkerhet knyttet til spesielt inntekter fra støtteordninger. Det ble
besluttet å vente med å kjøpe hindermateriell til neste år, men å
gjennomføre innkjøp av klubbeffekter nå i høst. Stevnene går ca i balanse
som vanlig.
Det gjennomført overgang til nytt regnskapsfirma, som er Amesto.
Svindelsak 2019: Den innklagede parten ble pålagt å dekke tapet, men
motsatte seg dette. Tvangsinndrivelse ble forsøkt, men det var ikke midler
i selskapet. Klubben må dermed ta tapet i denne saken. Personen og
selskapet som var motpart i denne saken har ikke lenger noen oppgaver
eller oppdrag for SØRK.
Sak 07/20 Styrets arbeid
Regnskap: Eli.
Fakturering trenere: Inger og Eli
Medlemsregistrering, lisenser og grønt kort: Helene
Støtteordninger: Jennifer
Stevnekomite leder: Karianne
Premier, klubbeffekter o.l.: Helene
Sak 08/20 Sponsorarbeid og klubbklær
Klubbklær: Klubben velger Kingsland også denne gangen basert på
tidligere erfaringer. Helene har undersøkt alternativer på varer og priser.
Helene lager et forslag. Jennifer sjekker en alternativ leverandør.
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Sponsorarbeid: Jennifer følger opp arbeidet med sponsorer, samt
eventuelle personer i klubben som er villig til å bidra.
Sak 09/20 Ny lovnorm for vedtekter
Saken utsettes til neste møte.
Sak 10/20 Stevnet 22.-23. august
Stevnearrangementet gikk bra. Personellsituasjonen er utfordrende. Det
vedtas at det arrangeres to stevnehelger i 2021. Treningsstøtteordningen
beholdes som den er, men tydeliggjøres ovenfor medlemmene.
Sak 11/20 Klubbtrenere
Det siste året har det kommet flere forespørseler om å ta inn nye
klubbtrenere i SØRK. Klubben har måttet si nei på grunn av begrenset
kapasitet til å arrangere og fakturere treninger. Styret mener derfor det er
et behov å avklare hva som er kriteriene som ligger til grunn for å velge
klubbtrenere til klubben. Det grunnleggende prinsippet om rettferdig
fordeling av klubbens aktivitetsmidler, slik at de kommer flest mulig av
klubbens medlemmer til gode, skal ligge til grunn.
Utkast til kriterier er:
1. Treneren må over tid ha en del elever som er medlemmer i SØRK, som
trener på regelmessig basis, minimum i størrelsesorden 5-10.
2. Treningene må i utgangspunktet være tilgjengelig for alle SØRK-ryttere.
3. Det må være en nogenlunde jevn fordeling mellom dressur- og
sprangtrenere.
4. Trenerne skal i sum dekke bredden av ryttere (ulike nivåer,
aldersgrupper osv) i klubben så langt det er mulig.
Formuleringene må gjennomarbeides i etterkant av møtet. Deretter
arbeides det videre med dette punktet på neste styremøte.
Sak 12/20 Status oppdatering av nettsiden
Det er en ny nettside under utarbeidelse. Styret sender sine
tilbakemeldinger til Eli.
Eventuelt
Ingen saker
Fremtidig avtalte styremøter


Dato for nytt møte avtales på e-post etter møtet.
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