
STYREMØTE SRHL 04.10.2022 
Tilstede; Silje og Gina, på telefon Tonje og Marthe. 

1. Velge dirigent, dette er pga at det er mange punkter som skal gjennomgås.  

Gina er valgt som dirigent. 

 

2. Endringsforslag rytterstøtte og dugnadsstøtte.  

Bakgrunnen til endring er for å få tydeligere retningslinjer for hvordan rytterstøtten skal fordeles, 

både for styret og for søkeren selv. Med denne endringen håpes det også at det vil motivere for 

større deltakelse ved dugnad for å di en ytre motivasjon blant klubbens medlemmer.   

- Alle styremedlemmene går igjennom retningslinjene og gir tilbakemelding på eventuelle 

endringer. Dette skal bli lagt frem under årsmøte. 

Alle godtar forslaget om rytterstøtte og dugnadsstøtte. Tar det videre til årsmøte. 

 

3. Styret er nødt til å legge en handlingsplan for 2023 avd. Rosthaug.  

3.1. Hvordan skal vi løse problemet med internett under arrangementer? 

Investere i f.eks Ice, eller få de i sekretariatet til å bruke delt internett. Gina sjekker pris på 

Ice. Hvis det er ok pris bestilles det. 

 

3.2.  Hvordan skal vi løse problemet som er kommet med et høyere rekkverk? 

Bygge platå. Må kontakte skolen. 

 

3.3. Skal vi søke kommunen om tillatelse til å bygge et oppholdsrom hvor vi kan ha 

dommerbod, «møterom» og sekretariat? 

Må kontakte skolen. 

 

3.4.  Andre innspill. 

Burde male dommerbod og kiosk. Finne permanent sted for dommerbod. Vårdugnad? 

Ordne på inventaret i kiosken. Male/vaske sprangbommer. Dugnad siste helg i april? 

 

4. Innkjøp av hinderutstyr 2023.   

4.1. Sikkerhetsoppheng 

Enstemmig ja for kjøp av sikkerhetsoppheng. 

 

4.2. Hinderstøtter/skinner 

Montere skinner på eksisterende hinderstøtter? Hvis ikke investeres det i egne 

hinderstøtter. Hvor skal vi lagre klubbens eiendeler/hindermateriell? 

 

4.3.  Sende søknader til lokale bedrifter angående sponsor hinder/utarbeide en sponsor mal 

som man kan sende ut. Se HRRK. 



Lage en sponsormal for å sende ut til evt sponsorer. 

 

5. Klubben er nødt til å innhente en oversikt over hvilke ansvarsoppgaver hver ansatt ved 

Rosthaug avd. Buskerud har. 

- Hvem har ansvaret over booking av anlegget 

- Hvem har ansvaret for internett 

- Hvem har ansvaret for vanning av ridebaner 

- Hvem har ansvaret for materiell 

- Hvem har ansvar for renhold 

- Hvem har ansvar for vedlikehold 

- Hvem har ansvaret for stallen 

- Hvem har ansvaret for sloddingen av banen? 

- Hvem har ansvar for klasserom (renhold) 

 

Skal kontakte Renate selv om hu ikke er ansvarlig. Hun skal kontaktes og sender oss evt. 

videre til riktig person. Må ta opp ang. slodding før stevne. 

 

 

6. Sende forespørsel til ansvarlig for rosthaug avd. Buskerud om klubben kan få opplæring i 

vanningssystemet til ridebanene, samt tillatelse for å bruke traktor for å kunne 

vedlikeholde banene før, under og etter arrangementer. 

 

Renate kontaktes. 

 

 

7. Styret reviderer dugnadsmalen, sender deretter dugnadsmalen til revidering hos 

komiteene 

 

Malen revideres og sendes til komiteene.  

 

 

8. Handlingsplan Ridebanen i Prestfoss 2023.  

Detter er på grunn av økt aktivitet på ridebanen i Prestfoss.  

8.1. Vi må rette opp ridebanegjerdet 

8.2. Male ridebanegjerdet 

8.3. Slodde banen med jevne mellomrom, hvem skal ha ansvar? 

8.4. Male brakkene som står der 

8.5. Eventuelt bytte tak/vegger mm. 

8.6. Rydde brakkene, få en oversikt over hva som er der. 

8.7. Rydde unne buskes og kratt.  

8.8. Se over og vedlikeholde materiell 

 

Høre med de som benytter banen ang. slodding. Dugnad til våren.  

 

 

9. Skal vi ha som mål å klargjøre St. Olav-løypa?  

8.1. Kan vi søke om midler til oppryddingen av Sigdal kommune?  

8.2 Skal vi kunne ha løpa klar til intern bruk og eventuelt stevner? 



 

Nei 

10. TH ville se over lydanlegget som er innkjøpt i tilfellet det var en enklere måte å sette det 

opp fremfor å fastmonterte det. 

10.1. Hvor befinner lydanlegget seg? 

10.2. Dersom det ikke er noen enkel løsning, skal vi selge lydanlegget? 

 

Ligger ved trappeoppgangen. TH ser på det og det tas opp igjen etter det. 

 

 

11. Ridebane grunnen i Prestfoss 

11.1. Skal vi i 2023 prøve å søke om støtte til vedlikehold av ridebanebunnen i Prestfoss? 

11.2. Skal vi tegne ny kontrakt, slik at det lar seg gjennomføre? 

11.3. Skal klubben investere i en ny slodd til ridebanen? 

11.4. Skal vi sørge for brøyting av ridebanen vinter 22/23? 

 

Vi prøver å søke om vedlikehold av ridebanebunn. Prøver å få ny kontrakt på 30 år.  

Ja hvis det er en grei løsning på brøyting.  

 

 

12. Skal vi digitalisere Havrepost-Arkivet?  

12.1. Dersom ja, hvem påtar seg oppgaven? 

Tonje sorterer og Gina skanner. Forhøre oss i klubben om noen ønsker å gjøre det. 

 

 

13. Hvordan ligger vi an med å få åpnet safen? 

Trenger nøkkel og kode for å få åpnet. Kontakte låsesmed? 

 

 

14.  Avtale møte med Kristine for å ønske henne velkommen, samt sette opp en kontrakt 

mellom rideskolen og klubben.  

Tonje forhører seg med Kristine. 

 

15. Gå igjennom forslag til årsmøte; ½ pris på medlemskap  

Forlag om 1.oktober. 

 

16. Kontakte valgkomite for å forberede dem om nytt styre 2023, da følgende er på valg; 

Leder – Tonje Strandbråten 

Nestleder – Gina Rolfsrud 

Sekretær – Silje Strandabø 

Styremedlem – Marthe Karlsen 

Varamedlem – Synne Bjercke 

Varamedlem – Karianne Fredheim 

Leder i valgkomite – Line Voss Johansen 

 

Marthe informerer valgkomiteen. 

 

 



17. Kontrakt angående samarbeid mellom SRHL og dølahestlaget. 

Det har vært muntlig avtale mot at de tar noe vedlikehold. Hvis SRHL tar vedlikehold må 

dølahestlaget leie seg inn. Gina og Silje utarbeider kontraktsforslag før neste styremøte. 

 

18. Skal klubben skaffe seg eget regnskapsprogram? 

 

19. Klubbklær som jakker, vester og gensere 

19.1. Hvilke to datoer i året skal man ha frist for bestilling av klubbklær? Forslag er 

01.06.22 og 01.12.22. 

19.2. Hvem skal ha ansvaret for bestillingene? (Helst en stilling i styret og ikke en enkelt 

person).  

 

Kontakte Lundgreens for klubbklær. 1.april og 1.september bestilling av klær. 

 

 

20. Det er lagt inn ønske fra medlemmer om dressurtreninger med Mari Torvanger på 

Rosthaug avd. Buskerud under vintersesongen.  

Det høres ok ut. 

 

21. Fra medlemmer: ønske om kjepphest stevne 

Må klubb ha egne kjepphester og hinder? Kontakte banken ang. midler. Barne og 

ungdomskomiteen kan sjekke opp utstyr til kjeppheststevne og sende inn pris/budsjett til 

styret. Gås igjennom ved neste styremøte. Er også ønskelig at de som ønsker det arrangert 

kan stå for arrangementet.  

 

22. Innkjøp av blekk, papir og andre kontorsaker? 

Gina holder oversikt på dette og bestiller det som er nødvendig. 

 

23. Overføre 250.000kr til SRHL sparekonto. 

Enstemmig vedtatt. 

 

24. Fra medlemmer: Ønske om at klubben avholder grønt kort kurs 

Forhøre seg med Kristine ridelærer om å arrangere grønt kort/være grønt kort ansvarlig. 

Hvem kan holde hovedkurset? Hvis vi har noen som kan holde det, finne en dato på våren i 

2023. 

 

25. Sette dato for årsmøte 

1.mars. Kl.19:00. 

 

 

Eventuelt 

Veiskiltplakater – Tonje ordner med dette. 

 

 


