Styrereferat SØRK nr. 2/2021

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Torsdag 2. september 2021 ble styremøte avholdt på Brenna Gård.

Deltakende

Forfall

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

Helene Hammerstad
Jon Dugstad (vara)

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 05/21 Økonomi status
Styreleder informerte om status på økonomien. Det er noen avvik i forhold
til budsjett så langt i 2021: Noe lavere inntekter (støtte, klubbtreninger),
noen lavere kostnader (ingen NM- eller KM-lag, klubbtreninger), og noen
høyere kostnadsposter (klubbeffekter), men avvikene utjevner hverandre
omtrent i år. Mindre kostnader til klubbtreninger vil imidlertid påvirke
inntekt fra offentlige støtteordninger negativt i 2022.
Svindelsak 2019: Saken er klaget inn til forliksrådet igjen. Klubben Venter
på innkalling til forliksrådsmøte.
Gitt økonomistatus vedtok styret å gå videre med budsjetterte
materiellanskaffelser som planlagt, det vil si dressurrail og hindermateriell.
Sak 06/21 Klubbeffekter
Klubbeffekter for voksne er nå bestilt. Da klærne som ble valgt var lite
egnet for barn, vedtok styret å gjøre en ny runde med barneklær i
samarbeid med rideskolen på Stubberud i oktober.
Sak 07/21 Klubbtrenere
Styret ser et behov for å utvide klubbtrenertilbudet med ytterligere en
dressurtrener for ukentlig trening. Det ble besluttet å åpne for forslag fra
medlemmene om hvilken trener som skal tilbys klubbtreneravtale for
dette.
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Styret vedtok følgende kriterier for utvelgelse av nye klubbtrenere
(gjeldende fra og med nå):
1. Det samlede klubbtrenertilbudet må ivareta alle grener hvor klubbens
medlemmer er vesentlig engasjert.
2. Det samlede klubbtrenertilbudet nå ivareta alle nivåer. Et
kostnadsmessig rimelig tilbud må sikres bredden.
3. Klubbtrenere skal i utgangspunktet være tilgjengelige for alle
medlemmer som ønsker å benytte seg av dem. Klubben skal kunne sørge
for at klubbtrenere ikke er eksklusivt tilgjengelig for oppstallører kun ved
enkelte staller.
4. Trenere som allerede har elever i SØRK prioriteres for å sikre at nye
klubbtrenere blir brukt av klubbens ryttere.
5. Klubbtrener skal som hovedregel ha utdanning som trener. Med
«utdanning» menes trenergrad utgitt av NRYF eller Starum, annet
rideforbund tilknyttet FEI. Utdanning kan i særskilte tilfeller veies opp av
dokumentert erfaring eller resultater.
6. Trenere som har erfaring og resultater prioriteres.
7. Det er ønskelig at klubbtrenere har vilje og kapasitet til å støtte
klubbens medlemmer på stevner. Det gjelder alle nivåer.
Disse kriteriene, sammen med informasjon om at vi vil hente inn en
klubbtrener til, publiseres på klubbens nettsider (ansvarlig: Eli).
Sak 08/21 Stevnet – erfaringer og læringspunkter til neste gang
Det var mye arbeid på en ganske liten gruppe i forkant av stevnet, og da
spesielt stevneleder Karianne, men arrangementet gikk bra når det kom i
gang. Det er nødvendig å gjøre noen tiltak for å spre belastningen på flere
personer.
Det ble besluttet å ta kontakt med ORSK for videre diskusjoner om
samarbeid omkring stevnearrangement (ansvarlig: Karianne).
Det er nødvendig å få fordelt ansvaret for de store oppgavene til flere.
Personene som har dette ansvaret må sitte i stevnekomiteen. Det
utarbeides en liste over disse oppgavene, og så må listen fylles (ansvarlig
for å lage listen og starte arbeidet: Karianne).
Vi må finne en bedre måte å kommunisere med alle medlemmene.
Medlemslister kan hentes ved behov fra Eli. Det må finnes et verktøy for å
håndtere planleggingen (ansvarlig for å etablere verktøy: Jennifer og
Karianne).
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Fremtidig avtalte styremøter
Dato for neste møte vil bli avklart på epost.
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