
Styremøte TRØN 

Sted og tid: Kroa på Øysand, torsdag 21.01.21, kl 19.00 

Tilstede: Malin Nydal, Anne Odden Vadli, Hans Petter Aalberg, Elin Berg, Are Føll, Sølvi 

Liabakk-Selli, Vidar Blom Ørnes, Frida Enoksen. Tine Dahl Andresen er tilstede og informerer 

i sak 1. 

Ikke tilstede: Anja Beckstrøm, Andrea Grøseth. 

 

Saker Beskrivelse Aksjon 

1. Kroa Tine Dahl informerer om at 
ridesenteret ønsker å overta alt 
ansvar for kro/ matservering. 

Klubben må da jobber mer 
aktivt med spons og andre 
aktiviteter (P&J, P&R) for å 
få inn tilsvarende midler. 
Settes opp som egen sak på 
årsmøtet. 

2. Gjeldsted-fondet Klubben skal søke på disse midlene, 
trenger derfor et arbeidsmøte på 
dette. 

Malin ordner med mal fra i 
fjor, samt setter opp Teams-
møte førstkommende 
torsdag kl 19. 

3. Avlyst stevne i januar Ferd rideskolecup må gjennomføres, 
usikkert hvor og når den skal 
gjennomføres ennå.  
Ifm dette er det kommet ønske fra 
sprangutvalget om at det ikke bare 
blir UK stevner, men også for høyere 
klasser.  

 
 
 
Klubben kan ta opp dette 
med kretsen etter innspill 
fra sprangutvalget. 

4. Grønt-kort Angående innkomne forespørsler. Anja er klubbens grønt-kort 
ansvarlig og vil besvare 
disse. (Ikke tilstede i dag, så 
Elin gir beskjed videre) 

5. Medlemskap i klubben Står ikke pr i dag på hjemmeside at 
man må lage bruker på min idrett – 
dette må inn på hjemmeside. For 
andre forespørsler om medlemskap 
skal kasserermail brukes. 
For øvrig vanskelig å finne fram til 
hjemmesiden pga gammelt domene 
– må ordnes opp i. 

Malin tar kontakt med Erik 
H for hjelp til å legge inn. 

6. Årsmøte Dato for årsmøte blir foreslått til 
24./25. mars kl 1800. Må avklares 
med rideskolen ift ledige lokaler. 

HP tar kontakt med Tine 
Dahl for avklaring. 

7. Aktivitetsgruppe til 
sommerstevnet 

Klubben ønsker mest mulig aktivitet 
mellom de to helgene på 
sommerstevnet slik at flest mulig blir 
på stevneplassen. 

Gruppe som jobber med 
dette arrangementet må 
nedsettes. 



Sportsutvalget skal jobbe 
med det sportslige. 

8. Årets cuper Ønskelig at vi kjører de samme 
cupene/ på samme viset som Siv 
ordnet i fjor, men må da undersøke 
på forhånd at det ikke blir krasj på L-
stevner. 
I tillegg ønskelig med en Norske 
hesteraser-cup i dressur. 

HP tar kontakt med 
forbundet for info om hvilke 
cuper vi får derfra. 

9. Div Diskusjon rundt hva klubben kan gi 
til sine medlemmer forslag om å 
gjennomføre et P&J på Fossaunet. 

Elin forhører seg med Janne, 
Malin forhører seg om evt 
banebygger. 

 

 

Neste møte: Første torsdag i februar. 


