Styremøte SRHL
Tilstede

Eva, Jens, Guro, Lars, Lisa, Renate, Tonje og Gjest: Elin Hilling fra BRYK

Sted: Rosthaug

06.11.2017

Saksnr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Styremøte 06.11.2017

-

55/17: Satsningsgrupper:

-

56/17: Klubbtreninger
-

Styret diskuterer videre saken ang. satsningsgrupper og klubbtreninger.
Dressurkomiteen har hatt møte og rangert Lars Rasmussen som mest ønsket
trener. Han er kontaktet og har mulighet til å stille som trener. (kravet for
rytterne er å beherske galopp)
Uttalelse fra sprangkomiteen ift. trener, innen to uker.
Samlinger (ca. 4 helger i året – arrangerte klubbtreninger, temaet
satsningsgrupper er diskutert innbakt i klubbtreninger.) forslaget er at disse
treningene drives til selvkost.
Klubbtreninger ellers kan dras i gang av den som måtte ønske det. Man
oppfordrer trenerne til å fakturere klubben (fredager forbeholdes arr.
treninger)

57/17: Redusert kontigent
57/17: Redusert kontigent

-

Forslag: Halv kontigent etter 1. august. - Vedtatt
Forslag: Fri innmelding etter 1. november. – Vedtatt

58/17: Em frieserhest. Søknad
Fra Merete Myhre ang. spons.

-

Renate ber om å få ta opp saken på nytt, vedtaket er ikke gyldig.
Saken startes på nytt; søknad mottatt ang. spons til Frieserhest EM, Bryk har
svart at vi står fritt til å støtte hva vi vil, men at EM frieserhest ikke er underlagt
FEI.
Forslag Guro: sponsing startavgift – Vedtatt. (Lisa svarer, kontonummer
sendes til Guro) Minne henne på spons til KM lag.
Lisa minner om god rutine på offisiell kommunikasjon gjennom vår klubbmail.
Lisa

10.11.2017
Svar sendt
07.11.2017

Evnt.
59/17
Eventuelt

-

-

Purring på Buskerud eiendomsforvaltning ang. møte og fremgang i saken ang.
bygningsmasse på skolens eiendom
Sjekke opp med Kim når det kan startes arbeid med å grave strøm frem til
lyktestolpe ute.
Vaskerutiner, må opp på neste møte. (Guro handler vaskeutstyr til neste helgs
stevne)
Valgkomite. Valgkomiteen må settes i gang tidlig, dette blir sak på neste
måneds møte, da årsmøtearbeidet skal startes opp.
Hjemmeside: Kristine Helskog som har hovedansvar tilknyttet hjemmesidearb.
Har funnet en ny webløsning og host som vil passe oss. Hun sender Guro en link
til kjøp av løsning.
Idrettskretsen: Vi har snakket om å invitere en fra kretsen til å holde en
halvtimes innlegg på styremøte, eller sjekke muligheter for kurs i styrearbeid.
Elin informerer om kurs «stevneveiledning» i regi BRYK 20-21. Januar 2018
Vedtaksbok: Klubben hadde dratt god nytte av en oversikt over fattede vedtak.

Neste styremøte: Mandag 4. desember
Saker til neste agenda:

Renate

20.11.2017

Renate

20.11.2017

Kristine Helskog 20.11.2017
Lisa

Sekretær

20.11.2017

Løpende

-

Starte jobben rundt rutiner ang. uttak til lag og treninger. (Skal vedtas på
årsmøtet) Samt fullmakt til uttak og utnevne en person til jobben.
Sette av pott til dugnadsinnsatsbasert sponsing av utgifter i budsjettet.
Vaskerutiner stevner.

