Sakliste
Styremøte
18. okt 2018

Kl 20-2130

Klubbhytta

Protokollfører
Deltakere

Bjørn,
Marielle,
Jostein,
Elisabeth, Valter, Totto

Meldt forfall

Jan-Oddvar, Arne Willy, Vanja

Frode,

Brite,

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Innkalling og sakliste godkjennes

2. Siden sist
Orientering
Leder
Status for Økonomi
Styret understreker at kun styret kan forplikte klubben økonomisk
eller på andre måter. Styret kan dog gi fullmakter gjennom
eksplisitte vedtak
Møte med Rittkomité
Rittkom er i ferd med å planlegge neste sesongs ritt. Ikke fastsatt
Status Klubbklær
Nye design er foreslått. Arbeidet fortsetter
Status Materialforvalterteam
Jostein arbeider videre med dette
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3. Vedtakssaker
Styret gjorde følgende vedtak
3.1. Klubbdokumentet – Fordeling av
arbeidsoppgaver

Frode

Arbeidet viderføres

3.2.

Klubbhus, vedlikehold

Frode/Totto

Byggmester Sæterhaug har funnet
lekkasjen i taket. Større oppgave å utbedre
dette. Gulvet utbedres av Sæterhaug som
dugnadsbidrag
3.3. Første møte i Rittkomite

Styret

Rittkomiteen er i samarbeide med Styret
ansvarlig for fastsettelse og gjennomføring
av rittplan. Den økonomiske rammen for
arrangementene skal godkjennes av
Styret. Arrangementer gjennomføres
innenfor rammen og styret skal varsles ved
avvik.
3.4. Årsfest
Dugnadsgjengen og klubbmedlemmer
fortjener en årsfest. Budsjettramme
10.000,-. Styrehonoraret disponeres ved et
eventuelt overforbruk
Tilbud fra Scandic havet 300kr pr kuvert.
Dato 9.11. Klubben dekker kuvertprisen.
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3.5. Søknad om støtte
Fra ungdomsgruppa har en person
søkt om støtte til treningsopphold.
Rytteren har vært medlem i flere år.
Klubben har ikke elitesatsning, men
støtter enkeltryttere etter søknad.
Søknaden innvilges med stønad på kr
10.000,-

3.6. Eventuelt
Nyhetsbrev. Klubben lager
kvartalsvise nyhetsbrev som
publiseres på facebook
Totto, Frode og Sander representerer
klubben på Idrettskonferansen 2018
Henning, Brite og Bjørn representerer
klubben på Tri-forbundets
arrangørseminar
Til saksorden: Styret gjør oppmerksom på at
alle medlemmer i klubben kan fremme
saker for styret. Disse kan meldes muntlig
til alle styremedlemmene, som enten
videresender saken til styreleder eller tar
den opp direkte i styremøtene under
eventuelt.
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Dersom det er behov for å sende inn
sakspapirer ønskes dette oversendt pr epost til Frode.Soelberg@Nord.no
Vedtak: Tas til orientering og følges opp av de ansvarlige til neste
møte.
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