Styrereferat SØRK nr. 1/2021

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Onsdag 14. juni 2021 ble styremøte avholdt på Brenna Gård.

Deltakende

Forfall

Eli Gjørven (styreleder, referent)
Inger Nymoen
Jennifer Manning
Anniken Sverre
Giert Sverre
Karianne Aune
Jon Dugstad (vara)

Helene Hammerstad

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 01/21 Økonomi status
Styreleder informerte om status på økonomien. Status er som forventet, og i
henhold til budsjett så langt i 2021.
Svindelsak 2019: Saken er klaget inn til forliksrådet igjen. Klubben Venter på
innkalling til forliksrådsmøte.
Sak 02/21 Styrets arbeid
Styret ble enige om følgende arbeidsfordeling på faste oppgaver:
Regnskap: Eli.
Fakturering trenere: Inger og Jon
Medlemsregistrering, lisenser og grønt kort: Eli og Helene
Støtteordninger: Eli
Stevnekomite leder: Karianne
Premier, klubbeffekter o.l.: Helene
Styret planlegger å jobbe videre med disse sakene utover i 2021:
- Klubbtrenere: Styret vil gjøre en vurdering om det skal gjøres endringer i
gruppen av klubbtrenere.
- Vedtekter må oppdateres i henhold til lovnorm. Giert og Anniken tar denne
oppgaven.
- Etiske retningslinjer: Arbeidsgruppe bestående av Inger, Giert og Jennifer
overleverer sin rapport til styret.
- Materiell: Detaljert plan for innkjøp i 2021 og plan for videre innkjøp i 2022
- Elvelikassa (se punkt under om materiell)
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Sak 03/21 Naturbane
Styret oppnevner en arbeidsgruppe for planlegging av banen. Ingvild Lillefjære
utnevnes til leder av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen bes om å lage en tidsplan
for arbeidet før sommeren.
Sak 03/21 Materiell
Styret vedtok å kjøpe følgende materiell i 2021:
Rail til Elveli finansiert av Elveli-kassen. Resterende beløp dekkes av klubbens
ordinære midler.
Utover dette kjøpes det inn nødvendig hindermateriell for stevnearrangement.
Det kan benyttes inntil 62.000 kroner til rail og hindermateriell, i samsvar med
klubbens vedtatte budsjett for 2021.
Klubben vil neste år vurdere om det er nødvendig å anskaffe ytterligere en rail.
Sak 04/21 Stevnet 28.-29. august
På grunn av koronasituasjonen vil klubben kun arrangere en stevnehelg i 2021
(28..-29. august). På grunnav tilgjengelig materiell samt ønske om å ha så mange
startende som mulig på dette ene stevnet (noe som krever tilgang til mye areal
både for arena, avridning, parkering osv), ble det besluttet å arrangere årets
stevne på Elveli.
Eventuelt
Trenersituasjonen i klubben: Styret vurderer at det er på tide å gjøre en
gjennomgang av klubbens klubbtrenere. Styret vil vurdere om det er grunnlag for
å vurdere andre trenere enn de som i dag er tilknyttet klubben. Saken vil bli
videre behandlet frem mot sommeren, som en e-post diskusjon og avgjørelse.
Fremtidig avtalte styremøter
Det vil ikke bli arrangert flere styremøter før sommeren. Dato for neste møte vil
bli avklart på epost.

Side 2 av 2

