Styremøte SRHL
Tilstede

Eva, Jens, Renate og Lisa

Sted:
Rosthaug 19.02.2018

Saksnr.

Beskrivelse

Ansvarlig Frist
Styremøte 19.02.2018

Det ble diskutert dokumenter til årsmøtet, samt en siste gjennomgang klubbens nye
klubbhåndbok utarbeidet gjennom 2017 som skal vedtas på årsmøtet.
Meningen bak klubbhåndboken er å sikre god tilgang til informasjon som medlem i SRHL, det skal
være lett å finne de rutinene som eksisterer, samt innsyn i mandatene til de forskjellige verv og
styrets oppgaver. Styret ønsker at klubbhåndboken vil fremme engasjement og sikre åpenhet.

Forberedelser til årsmøtet

1. Klubbhåndboken er revidert. Den vil bli sjekket for skrivefeil og innholdsfortegnelsen
oppdatert. Legges ved dokumentene til årsmøtet.
- Jens formulerer forslag om vedtak av offisiell klubbhåndbok samt styrets myndighet
til å gjøre endringer i klubbhåndboken i løpet av året.
2. Lisa legger ut årsmøtedokumentene innen mandag 26/2. Guro og Jens sender over
henholdsvis signert regnskap og agendaen.
3. Saker
– Endring av vedtekt §15-10 hvor lenge styremedlemmer velges for.
- Lisa informerer om at det ikke har kommet inn forslag til saker til årsmøtet fra
medlemmer innen fristen.
- Leieavtalen på ridebanen på Prestfoss gikk ut til nyttår, dette tas opp på årsmøtet.
4. Kontingenten legges frem som den ble stemt frem i 2017.
5. Forslag til budsjett.

-

Jens har lagt frem forslag til budsjett etter forrige styremøte, alle styremedlemmer
har hatt mulighet til å kommentere, det blir diskutert noen omformuleringer og
budsjettet blir vedtatt med små endringer.
6. Organisasjonsplan (samme som forrige år)
7. Valgkomiteens innstilling (Lisa purrer opp liste)
8. Styrets innstilling til valgkomite.
Saker til agenda for neste styremøte, som sittende styre ønsker å overføre til neste
styre.
-

-

Det nye styret får i oppgave å fastsettes en dato for planleggingsmøte for montering
av lydanlegg, noe som bør skje raskt.
Lars Rasmussen treninger
Vi må få ut påmeldinger til Lars R treninger. Vi må sikre dette i god tid slik at alle har
mulighet til å melde, samt at klubben ikke taper penger på prosjektet.
Klubbklær på lager som bør selges ut aktivt.
Lagerbeholdning på premier.

