
Styrereferat SØRK nr. 1/2022 

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Torsdag 20. januar 2022 ble  styremøte avholdt på Søndre Ringerike Gård. 

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

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 01/22 Økonomi status 
Eli gjennomgikk foreløpig årsregnskap for 2021 og status så langt i 2022. 
Klubben har betydelig lavere inntekter og kostnader på grunn av 
koronaavlyste treninger, og ytterligere noe lavere kostnader på grunn av 
planlagte investeringer i materiell som ikke ble gjennomført. Dette må tas 
høyde for i budsjettforslag for neste år. Styret er enige om at 
materiellinvesteringene bør gjennomføres i 2022. 

Sak 02/22 Dato årsmøte 
Tentativ dato: 23 mars. Verifiseres etter møtet. 

Sak 03/22 Nye kontingenter 
Styret foreslår for årsmøtet å kutte støttemedlemsskapet. 
Helene undersøker hva andre klubber i nærheten gjør. 
Beslutning tas når vi setter opp forslag til budsjett. 

Sak 04/21 Rytterstøtte   
Det var 2 søkere om rytterstøtte for 2021 hvorav 1 var kvalifisert i henhold 
til kriteriene.  
Styret innvilget kr. 4415 i rytterstøtte til Cassandre Bach Gansmo for 
deltakelse i NM fjordhest i 2021. 

Sak 05/21 Nye vedtekter  

Giert redegjorde for arbeidet med nye vedtekter og noen utfordringer 
rundt måten den nye lovnormen er formulert på. Det gjenstår å få avklart 
noen spørsmål om hvordan vedtektene formuleres. Giert undersøker videre
og holder styret oppdatert frem mot neste styremøte.  
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Sak 06 Etiske retningslinjer og beredskapsplan

Inger redegjorde for utkast til etiske retningslinjer og beredkspasplan.  
Styret ga sin tilslutning, retningslinjer og plan ble godkjent. 

Begge dokumentene publiseres på SØRK nettsider, og retningslinjene skal 
underskrives av klubbtrenere og eventuelle andre tillitspersoner. Eli legger 
ut dokumentene på nettsiden, og Inger sørger for underskrift fra trenerne. 

Eventuelt 

1 sak: Det har kommet inn forespørsel fra valgkomiteen om noen av 
styremedlemmene kunne tenke seg å stille som kandidat for ledervervet, da Eli 
har varslet at hun ikke tar gjenvalg. Det var ingen av de tilstedeværende som 
ønsket dette. Styret vil bistå valgkomiteen med å finne kandidater. 

Fremtidig avtalte styremøter

Det ble avtalt nytt styremøte 17. februar.  
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