
 

1 
 

STYREMØTE 05.04.2022 
Protokoll fra styremøte i Sigdal og Rosthaug Hestesportslag. 

 

Møtenummer: 2/2022 

Dato: 05.04.2022 

Kl. 18:00 

Sted: Telefon 

Til stede: Tonje, Gina og Silje 

Forfall: Marthe 

Andre til stede: 

 

Saksliste 

Saker: 

Sak 1 – Materialforvalter 

Sak 2 – Klubbtreninger 

Sak 3 – Aktivitetskalender 

Sak 4 – Familiedag 

Sak 5 – Klubbstevne 

Sak 6 – Programridning 

Sak 7 – Banehopping 

Sak 8 - Eventuelt 

 

 

Møteplan styret 

Møte 3/22 – 07.06.2022 kl.18:00 

Møte 4/22 – 02.08.2022 kl.18:00 

Møte 5/22 – 04.10.2022 kl.18:00 

Møte 6/22 – 06.12.2022 kl.18:00 
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Sak 1 – Materialforvalter 

Det kom frem på årsmøte at det er et ønske om å ha en materialforvalter i 

klubben, slik at vi kan holde en oversikt over klubbens eiendeler.  

Styret kommer med et forslag om Karianne Fredheim eller Marthe Karlsen. 

Tonje spør Karianne og Marthe om dette. Det å skrive ned alle eiendelene blir uansett en 

oppgave fordelt på flere, men at vi har én person som holder overordnet oversikt.  

 

 

Sak 2 – Klubbtreninger 

 

Det er et ønske om å få oversikt over klubbtreninger et halvt års tid framover, slik at klubbens 

medlemmer får en oversikt over hvilke datoer det blir klubbtreninger.  

 

Tonje og Gina innhenter datoer fra Lisa Karlsson og Sandra Birkeland. 

 

Er det også ønskelig med klubbtreninger i kjøring? Gina tar kontakt med Simon Lande om å 

kunne holde trening i kjøring. 

 

 

Sak 3 – Aktivitetskalender 

 

Få en oppdatert aktivitetskalender fram i tid (Dette ligger allerede på hjemmesiden under 

«Aktiviteter»).  

Legge inn planlagte klubbtreninger, programridning, banehopping og medlemsmøter. 

Planlagte medlemsmøter er 22.04 (stevneforberedelser), 20.05, 17.06 og 19.08 kl.17:00. 

 

Silje kontakter også Rider in Balance, Maria Terese Engell, for å undersøke mulighetene for å 

ha en RiB clinic over Teams. Dette blir i så fall en ukedag på kveldstid, og det er forespurt om 

hun kan i løpet av august.  

 

 

Sak 4 – Familiedag 

Arrangere en familiedag med banehopping og programridning.  

18.06 er planlagt for banehopping, og vi planlegger å ha programtrening og familiedag med 

grilling denne dagen.  

 

Sak 5 – Klubbstevne 

Det er kommet inn ønske fra flere medlemmer om å avholde stevne i løpet av mai. Vi har 

sendt forespørselen videre til dressurkomiteen. K- og D-stevne?  
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Sak 6 – Programridning 

Vi håper å kunne avholde programridninger jevnlig. Dette blir satt inn i 

aktivitetskalenderen når dato er planlagt.  

 

Sak 7 – Banehopping 

Vi håper å kunne avholde banehopping jevnlig. Dette blir satt inn i aktivitetskalenderen når 

dato er planlagt. 

 

Sak 8 – Eventuelt 

Tonje undersøker med Renate på Buskerud om mulighetene for å kunne bruke ridehallen til 

aktiviteter for klubben innenfor en tidsramme på søndager.  

Simon har ønsket å ha et møte med styret. Dette planlegger vi og forespør Simon om når dette 

kan passe. 

Bli kjent kvelder for barn og ungdom er et forslag vi i styret har fått inn. Styret fremmer 

forslag om å få inn en barne-/ungdomskontakt som kan ta seg av lavterskel tilbud for barn og 

ungdom i klubben. Styret kommer med forslag om Christina Kolberg. Tonje spør om dette er 

noe hun kan tenke seg å være.  

Grønt kort kurs er etterspurt og noe vi burde få avholdt. Tonje må undersøke hvem som kan 

avholde kurs i klubben. Hvis ingen kan dette må vi få noen til å ta de kursene som må til for å 

kunne avholde grønt kort kurs.  

Klubbens medlemmer uten grønt kort anbefales å følge med på minidrett.no etter grønt kort 

kurs. På forsiden på hjemmesiden kan man trykke på «Kurs» og søke etter «grønt kort».  

Ønske om å avholde forskjellige aktiviteter slik som dressur, sprang, kjøring, voltige, 

gymkhana og utkledningsstevne. Dressur, sprang og kjøring er noe vi prøver å få i gang 

treninger i. Utkledningsstevne er ikke «lov» å arrangere. Da må det være en helt lavterskel 

tilbud som ikke heter noe med stevne. Dette er ikke noe vi kommer til å prioritere, men en evt. 

barne-/ungdomskontakt kan forespørres om å arrangere.  

Voltige og gymkhana ser vi ikke helt hvordan vi skal få arrangert med tanke på bruk av 

hester. Styret sender spørsmål tilbake til person som foreslo dette for å spørre om tankene 

rundt det.  

 


