
 

Styremøte 31.08.16 

Tilstede: Marianne, Agate, Lotte, Anne-Grete , Monika 

Forfall: Benedicte 

SAK. 1 ØKONOMI 

Prikken reklame, logo ble mye dyrere en beregnet pga flere endringer som ikke var avtalt jfr 

Marianne. 

 Ingen regninger som ligger til forfall. Dugnadspenger for vakt på Oggevann er ikke kommet enda. 

Ved forespørsel kan det  gis informasjon om økonomi. 

Anne-Grete  spesifiseres budsjettet slik at vi ser hva som har gått ut, kontra det som er bestemt  og  

godkjent av årsmøte. 

 

SAK. 2. VALG ekstra ordinært årsmøte. 

Kontakter valgkomiteen, og ber de finne folk som kan ta på seg et verv i foreningen. Agate 

Hvis ekstraordinært årsmøte så må det innkalles to uker før,  kun det som står i innkallingen kan bli 

vedtatt. Men kan ha et medlemsmøte i etterkant.  

Lovnorm må vedtas på nytt. 

 

SAK. 3. AKTIVITETER.  

Medlemmene har  skrevet på listen i skolestallen at de ønsker flere  banetreninger, stevner 

helgewekend for store og små. 

Kakesalg: 

Anne Grete skal sjekke hvor mange bokser som ble bestilt i fjor, det er pr 31.08.16 igjen 21 

bokser.(står i varmestua)før vi bestiller. 

Anne Grete spør  Karianne om hun vil ta på seg å være organisator for dette salget, Lotte kan og være 

med. Før det bestilles noe kan en sjekk med NORKAK hva som ble solgt mest av slik at vi prøver å 

bestille det som er mest populært. 

 SAK 5.  

Søke om stevner via kretsen: Agate tar på seg ansvar for dette. Frist 1 oktober 

EVENT: 



Skal foreningen betale for medlemmer som starter i FEI stevne og  NM . Dette ønsker vi å ta opp på 

årsmøte 2017. 

Hente hinder i Danmark, bestille  båtbillett.  Overnatting  max 1000, diesel, ingen toll så lenge man er 

over 24 timer.  

Marianne bestiller billett og hotellrom sender faktura/ kontoutskrift til Anne-Grete som overfører, pr 

dd. 

 

Nytt styremøte  14.septemer kl 1730  

 

 

For Vennesla rytterforening 

Monika M Quarstein 

sekretær 

 

 

 

 

 


