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STYREMØTE 01.09.2021 
Protokoll fra styremøte i Sigdal og Rosthaug Hestesportslag. 

 

Møtenummer: 1/2021 

Dato: 01.09.2021 

Kl. 18:00 

Sted: Prestfoss/Teams 

Til stede: Gina, Tonje, Marthe og Silje 

Forfall: Bjørn, Renate og Karianne 

Andre til stede: 

 

Saksliste 

Vedtakssaker: 

Sak 1 – Årsmøte og evt. forslag. 

Sak 2 – Endre antall personer i styret til fire stk. 

Sak 3 – KM dressur lag. 

Sak 4 – Eventuelt. 

 

 

Møteplan styret 

Møte 2/21 (Ett styremøte i slutten av september/oktober. Dato ikke satt.) 

Møte 3/21 (Ett styremøte i løpet av desember. Dato ikke satt.) 
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Sak 1 – Årsmøte og evt. forslag 

Årsmøte blir avholdt 15/9.  

Gina og Silje gjør klar årsmøteprotokoll og evt. andre dokumenter som skal 

være klart til årsmøte. 

Ett forslag til årsmøte har kommet inn. «Distrikt kjørestevne for ponni/hest og sprang 40 cm, 

show for fun stevner». Dette anser vi som en sak til styret/grenkomiteer og ikke til årsmøte.  

 

Ang. dette ene forslaget, så må vi få i gang komiteene i klubben. Det er pr. i dag kun 

dressurkomiteen som er fungerende. Sprangkomiteen består kun av èn person. 

 

 

Sak 2 – Endre antall personer i styret. 

 

For å gjøre det enkelt for valgkomiteen i år med tanke på at det ikke er mye igjen av 2021, så 

endrer vi antallet som skal sitte i styret i 2021/2022 til det som er et krav som minsteantall.  

 

Kasserer blir også tatt ut av styret, slik at vi har en ekstern kasserer. 

 

 

 

Sak 3 – KM dressur lag. 

 

KM lag dressur er klart og OK. 

 

 

 

Sak 4 – Eventuelt. 

 

Pga. lite engasjement i klubben vil hovedfokuset fra 2022 være klubbtreninger o.l. og å 

avholde mindre stevner. Det vil avholdes 1-2 klubbstevner i løpet av 2022 inkl. 

klubbmesterskap. Vi søker derfor ikke om å avholde D- eller L-stevner i 2022. 

 

Få i gang grenkomiteer og få engasjerte personer til å kunne avholde treninger i ulike grener. 

 

 

 

 

 
 


