
Referat styremøte 12.05.2016 

Tilstede : Anne- Grete, Lotte, Benedikte, Monika, Marianne, Ann Kristin 

Forfall: Agate  

Sak 1. Logo, nesten klar, noe reaksjon på formen på de tre rytterene, det ble bestemt å korrigere slik 

at logoen viser, feltritt, dressur og sprangrytter. Flott logo som er laget av Prikken Vennesla, pris ca 

1000kr 

Sak 2. Premiesløyfer, logoen sendes til Danmark for å bli trykt på sløyfer, bestiller  ca 50 stk til bruk til 

1-4 premie, De finnes gamle sløyfer med gammel logo, det ble bestemt å bruke disse (clear round ). 

Sak 3. Brakke, marianne har spurt Sveine om klubben kan sette opp en brakke, dette var det muliget 

for, Svein sjekker hvor den kan plasseres (brannhensyn) og gir tilbakemelding. 

Sak 4. Den gamle hengeren er solgt for kr 2500,-  

Sak 5 Det blir lagt merke til at Vennesla Rytterforening er aktive på dugnader rundt i andre klubber, 

og da får klubben god omtale og selvfølgelig tjenester tilbake( som vi trenger til eks stevner). 

Sak 6. Agate har deltatt på Hp nettkurs m /lisens  og sekreteriat kurs klubben betaler 

påmeldingsavgift ( 1600 og 1000) Det ble foreslått å forandre klubbadmin fra Kristin Knox til Agate 

Tønnesen. Agate tar denne jobben, 

Sak 7. Anne- grete har fått forsiksikringspapirene fra IF forsikring, kr 2165 pr år. 

Sak 7. Hindermateriell pk vil koste ca 1600 dk . klubben betaler ca 12000 nk . Klubben har blitt sponet 

med ei pk hindermateriell (verdi kr 4200,-)av firmaet til mannen til Marianne... Supert. 

dressurbokstaver til kr 5594,  1-15 pluss 2A, B C, det ble foreslått å kjøpe inn nye NR til spranghinder 

Sak 8. Klubbtøy. Bestilles via Høøks, lage liste over hva som tilbys og så kan vi bestille dette to ganger 

på år  med logo til foreningen på. Ann Kristin lager bestillingsliste, Marianne skaffer plaggene i str  m 

så kan disse prøves og medlemmene bestiller da vha de ønsker. 

Sak 9. I Zettel, det ble bestemt å sjekke ut denne formern for betaling, kan vi koble dette tl flere tlf 

nr. Monika skal undersøke dette.   

Sak 10. Økonomi: bankbeholdning pr 12 mai er kr 65842,-  + et beløp fra Nordea som ikke er overført 
Planlagt bruk av penger/ 
Utgifter  foreningen har /planlegger å bruke 
 
* ny PC  
* dressur kjeglene (5600kr) 
* maling til hinder (300kr) 
* ny logo ( 1000kr) 
* rema 1000 ( 1000kr) 

 

Sak 11. Samarbeid  med senter , fordeling av inntekter.  Det må lages en avtalle. Marianne sjekke 

med andre klubber/foreninger, så lager vi et forslag som presenteres for senteret. 

 



Sak 12. Stevne 12 juni. Invitasjon Horsepro Agate ordner dette snarest. 4 klasser LC1 LB2 LA3 og MB2 

Sak 13. Neste styremøte  blir torsdag 26 mai kl 1830, og skal da dreie seg om dressurstevnet 12 juni 

 

For styret Monika M Quarstein  12.05.16 

 

Styremøte 05.04.16  Vennesla rytterforening . 

Tilstede: Ann Kristin, Lotte, Agate, Benedicte, Marianne , Anne-Grete  og Monika 

Saksliste:  

1.Få på plass avtale med senteret, ang drift, sponsor plasser i hallen, leie osv 

- Marianne og Ann Kristin kontakter Sissel og Svein.  Helger til disp, stevne(hall, baner oppstalling , parkering) 

2.Flyer med innmelding i rytterforeningen, som kan legges ved neste faktura til rideskoleelevene 

- Ann Kristin lager flyers  

3.Medlemslister må oppdateres 

- Marianne og Ann Kristin tar på seg denne jobben, melder ut de som ikke har betalt, og melder inn antall til 

bladet hestesport, sjekke ut når nye medlemmer får bladet, enkelte som ble innmeldt i fjor har fortsatt ikke fårr 

bladet. 

4.Arbeidsplan  til dressur stevne som skal gjennomføres  søndag 12 juni. 

-Stevne invitasjon  Marianne 

-  skaffe overdommer og dommer,  2 skrivere, steward, 2-3 i  sekreteriat.   

- bestille sløyfer med logo 

- bokstaver er bestilt  

- stevne/dommerskjema printes på rytter.no 

- Innkalling til stevnedugnad, dugnadsliste må printes ut , være klart til årsmøte 26 april 

Kiosk: Pappa Frank   og Anne Grete er ansvarlige for kiosk innholdet. 

Varm mat, lapskaus, wraps, salat, kaker, vafler frukt, brus, vann kaffe   

Glutenfrie produkter: viktig at dette holdes  adskilt fra resten, medlemmer som har behov for dette kan 

muligens bidra med disse produktene 

Foreningen ønsker at vi skal ha fokus på sunne og gode produkter på stevnene som skal gjennomføres, 

samtidig er det viktig at vi tenker gjennom de produktene vi vil ha, det er kun 1 dag, og viktig at vi ikke har 

mere en vi kan klare å bli kvitt, enkle gode sunne produkter 

 Egen kioskvogn tas i bruk --------------------------------------------------------------------------------Marianne er på saken 



 

 5.Horsepro 

- Agate, Annegrete og Charlotte vil lære seg hvordan man bruker Horsepro på stevner, Marianne tar  kontakt 

med annen klubb for opplæring i dette.  

6.Hjemmeside til Vennesla rytterforening 

-Ann Kristin påtar seg jobben med å lage dette, kostnad på dette er ca 400-800 kr , hun vil også  holde siden 

oppdatert, sammen med en person til  fra styret. 

 7.Klubbforsikring 

- det ble diskutert om det skal tegnes egen forsikring for klubben, med tanke på stevne osv, det er obligatorisk 

med underslagsforsikring, forsikringen  koster kr 1500 + kr 7 pr medlem. Uenighet om dette, men Ann Kristin 

skal sjekke opp dette litt mer og komme tilbake til dette på det ekstraordinære årsmøte, det kan legges på 

medlemskontigenten , må årsmøtebehandles. 

8.Ekstraordinært styremøte 26 april kl 18.30 

- det innkalles til ekstrordinært årsmøte pga  ny lovendring som må godkjennes. Innkallingen vil Ann kristin lage 

og legge ut på facebook, samt plakat på veggen i stallen 

9.Dugnad  gjennomføres i mai 

-rydde bak vantet og på sporet, vaske reil……………………………….. 

10.Nytt låsbart skap på klubbrommet 

-Marianne kjøper nytt låsbart skap som kan stå på klubbrommet til div utstyr foreningen eier. 

11.Sosial kveld for medlemmer i mai. 

- det er avtalt medlemskveld 11 mai på Biffen kjelleren, Pizza og feltrittbadminton på storskjerm , pris pr stk kr 

99. Påmelding.  ------------------------------------------------------------Monika lager invitasjon som henges i stallen 

skal styret sponse noe snop/drikke? Det ble ikke diskutert 

 

12. Årshjul  

-Ann Kristin har laget årshjul med innlagte aktiviteter som utføres i løpet av året, viktig at klubben har oversikt 

over tidsfrister på søknader, møter som holdes eks idrettsrådet, stevner som skal søkes på osv. Enkelt for 

medlemmene å se hva som skal skje, og det kan komme forslag til ulike aktiviteter som ryttere ønsker 

foreningen skal gjennomføre. To hjul , ett for klubben og 1 for styret, med arbeidsplan. 

 13. Logo gode priser på klubbtøy.  

- Marianne har vært i kontakt med Prikken og vi får en god avtale på klubbtøy, med logo 

14. Flyers , kontrakt med sponsor 



- Agate tar på seg jobben med å lage flyers til sponsorer, forslag til avtale: binder seg for tre år  totalt kr 6000,- 

etter de tre årene kan de enten forlenge for 1 og 1 år av gangen, eller gå på en ny periode  3 år. Når avtalen er 

ferdig kan de får beholde sponsor banneret som er laget av Prikken hvis det er ønskelig. 

15.  Diverse 

- søknad om drifttilskudd er sendt------------------------------------------Marianne 

- Møte i idrettsrådet 6 april – klubbhus Vindbjart idrettplassen--------------------------------Anne Grete 

- Anne Grete skal på økonomikurs , kjøpe ny pc til regnskapsbruk, gamle pc  overtar sekretær. 

- Rideknappen--------------------------------------------styret 

-Per Werner Vogel kurs------------------------------Agate sjekker pris 

- trening uten hest---------------------------------------- Ann Kristin 

- Halloween, juleavslutning---------------------------------styret 

- ønske om å skape noe for medlemmene i klubben, for å forebygge mobbing, utestengelse 

 

Vennesla 6 april 2016 

For styret  

Monika M Quarstein   

 

 

 

 


