Referat Halden Rideklubb
Dato: 25/03.2021
Tid: 19.00
Sted: Videosamtale

________________________________________________________________
Tilstede: Hedda Haugen, Amalie Gresholdt, Thor B. Grønnerød, Vanja Aslaksen Aamot, Dag
Magne Buer, Hanna Sofie Kruse Johnsen og Julia Mattssson.

Sak 21.1 Post/Info
Ingen post eller info å meddele.
Sak 21.2 Konstituering av nytt styre
Thor B. Grønnerød (styremedlem) fortsetter som kasserer for Halden Rideklubb i år 2021.
Julia Mattsson (styremedlem) overtar rollen som sekretær for Halden Rideklubb året 2021,
etter Hedda Synnøve Haugen som har hatt den rollen i 2020.
Amalie Gresholdt, Hedda Synnøve Haugen og Thor B. Grønnerød fortsetter å ha ansvar for
klubbens mail.
Diverse formaliteter:
•

Amalie hjelper Hedda med å komme i gang med Klubbadmin og Sportsadmin.

•

Amalie ordner ny registrering i Brønnøysundregistrene.

•

Thor sender inn samordnet registering.

•

Thor skal få sendt fakturaer på medlemskontigentene via Klubbadmin.

•

Vi avtaler å ha styremøter med ca. 1 mnd. Mellomrom.

Sak 21.3 Oppnevne medlem til valgkomiteen
Ifølge årsmøte for 2020, fikk styret i oppgave å utnevne et siste medlem til valgkomiteen
innen august 2021. Styret diskuterte mulig personer som vi anså kunne tenke seg å ta det

vervet. Dette medlemmet i valgkomiteen må være mann pga. kjønnsfordeling, noe som
styret opplever er vanskelig og er derfor enda ikke kommet i mål med dette.
Sak 21.4 Vedtaksendring
Ifølge årsmøte for 2020 fikk styret mandatet til å revidere i vedtektene til klubben. Endringen
bærer å bytte ut «Østfold Idrettskrets» til «Viken idrettskrets».
Sak 21.5 Mål og planer for 2021
Vi har på terminlisten 4 distriksstevner, derav 2 i dressur og 2 i sprang som er fordelt på
høsten og våren. Om det er mulig å få arrangert D-stevne i mai er foreløpig uvisst.
Gå ut til medlemmene våre og se om det er ønskelig med grønt kort kurs i 2021. Klubben
arrangerte også grønt kort kurs i 2020.
Styret i klubben ønsker å få flere medlemmer som teknisk personell. Pr. dags dato har vi
behov for følgende:
•

Feil og Stil dommer i sprang (Har ingen fra før).

•

Steward (ønskelig med en til da vi har på flere av våre arrangementssteder lang
avstand mellom oppvarming og parkering som gjør det vanskelig for en steward å
følge med.

Styret ønsker å få arrangert pay&jump/banetreninger i sprang og programtreninger i
dressur.
Se på muligheten for digitale kurs for våre medlemmer; eks. Rider in balance.
Sak 21.6 Eventuelt
Tilhenger til hindermateriale, derav bommer er i gang. Thor B. Grønnerød har ansvar for
dette prosjektet som også er satt av budsjett til. Vi ønsker tilhenger for å kunne være mer
mobil da klubben ikke har fast tilholdssted.

Styret har enda ikke fått igangsatt et firma til å hente kioskbod fra Liholt til Gjernes. Det er
ønskelig fra Liholt å få den fjernet da den tilhører klubben og er i dårlig stand. Styret har med
godkjenning av eier på Gjernes å få lov til å sette den på Gjernes Gård for å gjøre nødvending

oppussing slik at vi kan ta den i bruk på stevner og treninger igjen. Mål blir nå å få igangsatt
et firma for transport.

