Referat fra styremøte i Nord-Karmøy Rideklubb 19 mars 2018

Sak 1/2018: Konstituere styret
Nestleder: Hilde
Sekretær: Stine
Komiteer (Minst en fra styret i hver komite):
-

Materialkomite – Åge
Øk.samarbeidspartnere/sponsor – Dagny
Arrangementskomite – Linda
Sprangkomite – Hilde og Linda
Dressurkomite – Anja
Ungdomskomite – Emmily
Kafe – Stine og Dagny

Fordeling av oppgaver:
-

Kjersti treningene (oversikt over innbetalinger) – Dagny og Åse
Klubbmail – Anja har stevnemail, Dagny og Åse har postmail
Klubbadmin og sportsadmin – Dagny
Sende søknader om økonomisk støtte – Dagny og Åge
Skaffe øk. Samarbeidspartnere – alle
Hjemmeside – alle komiteer og styret
Facebook – alle komiteer og styret
Instagram – Gabrielle og Emmily

Sak 2/2018
Møteplan våren 2018:
23 april kl. 19.15
28 mai kl. 19.15
18 juni kl. 19.15
Sak 3/2018
Bilag overlevert til Åse

Sak 4/2018 – Innkommet post/email
-

-

-

-

Åkra og Skudenes sparebank inviterer til gaveutdeling 3 april i Blåkors sine lokaler på
Åkra. Påmelding innen 22.03.18. Linda og Anja vurderer å delta. Gir tilbakemelding til
Dagny, som melder på.
Avinor gir kr. 5000,- til klubben. De ønsker skriftlig tilbakemelding om hva pengene vil
gå til. De ønsker pengene skal gå til barn og ungdom opp til 19 år, og at Avinor får
positiv eksponering. Det har vært kontakt med rytterkretsen angående aktivitetsdag
– åpen dag, og at pengene fra Avinor kan bruker i denne forbindelse. Det foreslås en
aktivitet på åpen dag med bla fly som tema.Det har ikke kommet svar fra
rytterkretsen ennå.
Klubben har fått «Flûgger- andelen», som gir medlemmer 20% rabatt når man
handler på Flûgger i Haugesund. Klubben får utbetalt 5% medlemsutbytte en gang i
året.
Stord ridesenter arrangerer aktivitetslederkurs 14 april. Dette vurderes ikke å være
relevant for klubben.
Stevnerapport for helgen kom i dag – ingenting å utsette.

Sak 5/2018 Drift av klubb
Nytt styre må registreres i Brønnøysundregisteret. Dagny sender inn.
I år ønsker styret å prioritere å få laget klubbhåndbok før ferien. Den skal legges på
hjemmesiden.
Sak 6/2018 Aktiviteter
-

-

Det må ryddes på plass i dommerboden/sekretariatet etter oppussing. Dette må
gjøres så snart arbeidsfolkene er ferdige, og før stevnet i april. Det er enighet om å
prøve å få det til i påsken.
Det er ledige plasser på Lars Rasmussen trening i Skudenes til helgen.
Anja har snakket med Cecilie angående lørdager/søndager treninger på senteret i
tillegg til andre treninger. Hun er villig til å ha treninger til kr. 300,- pr halvtime. Hun
er ansatt i Indre Haugaland rideklubb, som i tilfelle vil sende regning.

20.03.18
Stine Heinz

