
Styrereferat SØRK nr. 1/2019 

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 23. januar 2019 ble styremøte avholdt hos Helene Hammerstad.

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

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 01/19 Protokoll fra forrige møte
Godkjent

Sak 01/19 Økonomistatus
Fast sak. Status ble gjennomgått. Det ligger an til et lite underskudd 
i 2018 (ca 7000). 

Sak 03/19 Status nye vedtekter
Eli legger nye vedtekter frem for avstemning I styret snarest. Sendes

deretter til kretsen for godkjenning.

Sak 04/19 Status materiell
Klubben har ikke mottatt faktura for  hindermateriell (kavaletti og 
vanngrav) som er innkjøpt til Ringerike I 2018, og som kanskje skulle
vært finansiert med hinderaksjonen (1/3 på stallen, 2/3 på klubben 
hvorav 50% av dette søkes støtte). Derfor anser styret at dette 
materiellet eies av Ringerike. Dersom klubben på et senere 
tidspunkt får forespørsel om å støtte dette kjøpet, må dette tas opp I
styret. 

Marianne har satt opp en oversikt over klubbens hindermateriell på 
Elveli. Inger fyller inn oversikt over klubbens hindermateriell på 
Brenna. 

Sak 05/19 Treningsstøtte - betingelser
Forslag: Treningsstøtte (både vanlige medlemmer  

støttemedlemmer) forutsetter bidrag til klubben, for eksempel 

- Minimum 1 stevnedag I løpet av et år
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Styrereferat SØRK nr. 1/2019 
- Annen betydlig innsats for klubben etter avtale med styre

Forslaget ble enstemning vedtatt. Styret finner en praktisk ordning for 
gjennomføring og subsidiering. 

Styret vurderte om treningsstøtte kun skal gis til medlemmer som 
representerer klubben. Styret kom til at dette kravet ikke innføres I 
år, men at det revurderes neste år.

Sak 06/19 Årsmøte – dato m.m.
Dato er satt til 20. mars 2019. 

Styrets beretning: Helene lager det første utkastet innen 3. februar, 
og markerer det Eli skal legge inn. Eli setter opp fullstendig utkast og
sender til styret innen 10. februar.

Budsjett: Eli setter opp utkast til budsjett innen 17. februar.

Sak 07/19 Rytterstøtte
Det deles ut inntil 45.000 kroner I rytterstøtte. Eli legger ut. 
Søknadsfrist 15. februar. Eli tar det regnskapsmessige med 
regnskapsansvarlig. 

Det innføres som betingelse for å motta rytterstøtte at man bidrar I 
klubben på tilsvarende måte som for å motta treningsstøtte. 

Sak 08/19 Innkjøp av hindermateriell
Stevnekomiteen leverer et forslag til hva som skal kjøpes inn og hva 
det koster innen 15. februar. 

Sak 09/19 Møtedatoer for 2019
Møtedatoer for 2019 settes etter årsmøtet. 

Sak 10/19 Eventuelt

Stevner i 2019: Stevnekomiteen foreslår at stevnene I mai og juni 
arrangeres på Elveli, og stevnene I august arrangeres på Ringerike. 
Forslaget ble vedtatt av styret.

Fremtidig avtalte styremøter

 <DAG DATO TIDSPUNKT>
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