
Referat fra styremøtet 26. Septemer 2017. 
 
 
Forklaring til kolonnene: 
Ansvarlig: Den som legger frem saken. Man kan godt overlate videre arbeid til andre dersom dette er 
hensiktsmessig. 

Innstilling: Hva bestemmer styret seg for å gjøre med saken? 

Videre oppfølgning av person: Hvem som har ansvar for å følge opp saken videre til neste styremøte. 

Saksliste 
Saker til vedtak Presentasjon Innstilling Videre oppfølging av 

person 
Sak 19/17 Evaluering av stevnet i 

august. 
Ansvarlig: Felles 
innspill 

Positivt: 
-Dommer og steward 
var veldig fornøyd 
med 
gjennomføringen, og 
steward ga avslag på 
pris. 
-Det gikk greit i 
sektretariatet. 
- Fornøyd med 
deltakerantall. 
-Ingen underskudd i 
regnskapet, men ikke 
mye overskudd heller. 
 
Negativt: 
-Fremdeles ikke alle 
som møter opp til 
avtalt tid, eller møter 
opp i det hele tatt til 
sin dugnadsdel. 
 
Forbedring tii neste 
år: 
-Vi må være flinkere 
til å reklamere for 
stevnet og sende ut 
invitasjon direkte til 
alle lokale klubber. 

Ingen oppfølgning 
foreløpig. 

Sak 20/17 TIldelingsmøte for 
stevner 2018 
 

Det har ikke kommet 
noen beskjed fra 
rytterkretsen om at 
det er satt dato for 

Marita sender mail til 
Lotti og etterspør 
dato. 
Det må avtales et 



dette enda. 
Vi ønsker å holde to 
stevner i løpet av 
2018; sprang på våren 
og dressur på høsten. 

møte med Sissel for å 
kartlegge hvilke helger 
som kan være 
aktuelle. Ansvarlig: Vi 
tar dette opp på neste 
møte. 

Sak 21/17 VIdere aktivitet i 2017 Det må avholdes et 
møte i slutten av 
oktober der styret og 
senteret setter seg 
ned og går gjennom 
hva som skal gjøres 
klart før neste 
stevnesesong.  
-Lite aktivitet ut året, 
men vi prøver å få til 
en juleavslutning.  

Ann Kristin innkaller til 
et møte etter å ha 
snakket med Sissel.  

Sak 22/17 Dugad 2017/18 Har kommet spørsmål 
om vi skal selge flere 
kaker på etterspørsel. 
Dette må sjekkes opp i 
og vurdere om det 
lønner seg.  
Vi må også vurdere 
om det finnes andre 
lønnsomme måter å 
gjøre varetelling på.  

Agathe hører med 
Karianne om de ulike 
mulighetene.  

Sak 23/17 Styrets 
sammensetning 2018 

I løpet av oktober må 
styremedlemmene ha 
bestemt seg for om de 
vil fortsette i styret, 
og de som er valgt inn 
for neste år må 
bestemme om de vil 
ha samme rolle som i 
år. 

Ann Kristin følger opp 
dette. 

 


