
Styremøte TRØN 

Sted og tid: Kroa Øysand 05.01.2022, kl 19.00 

Tilstede: Anne Odden Vadli, Hans Petter Aalberg, Sølvi Liabakk-Selli, Marita C Moen, Are Føll, Vidar 

Blom Ørnes, Malin Nydal og Janne Bakken. 

Tine og Tore Dahl fra rideskolen/ Stall Øysand og Birgit Haagensli fra valgkomiteen er tilstede ved 

møtets start. 

Sak  Beskrivelse/ aksjon Ansvarlig 

1. Info Info/ bakgrunn for nedleggelsen av Hvitstallen: 
 - økonomisk tiltak for å kunne fortsette å drifte rideskolen, fortsatt 
rekruttering til sporten og ha området som stevnearena for TRØN. 
Ved fortsatt drift av hvitstallen hadde man måttet påberegne en 
betydelig oppgradering etter hvert. 
 
Framtidsutsikter: 
 - det er fra rideskolens side ønske om fortsatt drift, rekruttering og 
stevneaktivitet. 
 - ser ikke ut til at nedleggelse av hvitstall har medført større 
utmeldinger fra TRØN. 
 - Tine har hatt positiv respons fra rideskoleelever ang Grønt-kort kurs 
og deretter innmelding i TRØN. 
 - ønske om rekrutteringsevents kun for rideskoleelever: f.eks P&J + 
innmelding TRØN – mer samarbeid. 
 - oppretting av «ungdomsgruppe» som tiltak for rekruttering. 
  
Øvrig info: 
 - det er nå ledige paddocker som kan lånes under stevner for 
hjelpemannskap. 
 - hvitstallen kan brukes til oppstalling under stevner. 
 - rideskolen har arrangementer i oddetallshelger; TRØNs eller andre 
arrangement bør derfor legges til partallshelger. 
 - positivt under korona at ridehallene er regulerte som 
utendørsarenaer. 
 
Øvrig diskusjon: 
 - TRØN oppfordrer til åpen kommunikasjon for enda bedre samarbeid 
rideskole – klubb. 
 - TRØN får et «ja» til å ha kaffetrakter i sekretariatet under stevner 
for kaffetørste ponnipappaer og personell som er tidlig ute. 
 - det skal legges ut et innlegg for å få opprettet ei gruppe som skal 
jobbe fram mot Sommerstevnet. (Malin) 
 - diskusjon rundt hva man må gjøre for å klargjøre bunnene for 
stevnesesongene og for at de skal være akseptable for treninger. 
(sand/ flis/ horving) 

Tine/ Tore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret, Tine og 

Tore 

2. Info Valgkomiteens leder klargjør hvem som står på valg, hvem som ønsker 
gjenvalg og tar imot tips til nye styremedlemmer. 
 - Også gjennomgang av saker man kan forvente på årsmøtet. 

Birgit 

3. Årsmøte  Er satt til 9. mars: Det skal sendes ut mail til medlemmene, der det 
også henvises til hjemmesiden. Denne må også inneholde en del info 
om lovverk og andre praktiske ting rundt medlemskap, MinIdrett osv. 

Marita  



4. Oppfølging  - Vi trenger ca 60 dekken til Sommerstevnet: alle klasser dressur samt 
to stevnehelger i sprang. Pris må sjekkes. 
 - Container: søk etter dette fortsettes. 

HP 

5. Forslag Foreløpige forslag til medlemsfordeler: 
 - Grethe (dressur)/ ??? (sprang) treninger 
 - medlemskvelder/ sosiale kvelder med tema – innspill ønskes 
 - handledager hos Skagen og Birgit 
 - dugnadsbelønning 

 

 


