
Referat styremøte 13.12.21 

 

Tilstede: Monica, Maria, Anne Lise, Silja og Kajsa  

 

Referent: Monica 

 

Sak 1: 

Fordeling av arbeidsoppgaver. 

 

Kajsa: Søppeltømming, innkjøp, dugnad 

Monica: Mail, referent, nettside, facebook 

Maria: Aktiviteter, instagram 

Silja: Instagram, dugnad 

 

Alle bidrar med å ta bilder til instagram. 

Lages festet historie for annonse om stallplass og høy til salgs.  

 

Sak 2: 

Gjøremål i stallen. 

Førsteprioritet: 

1. Rive brakke ved paddock 8 

2. Nye lys ute 

 

Brakke: 

Må rives så fort som mulig.  

Må kontakte Perpetuum og Remix (hvem gir best tilbud?) om leie av kontainer.  

Mål å få den revet innen utgangen av januar. Brakken rives før kontainer leies, slik at det er 

klart når kontainer kommer til å kaste alt.  

Vinduer og annet knuselig, samt alt elektrisk må demonteres før selve brakka rives.  

Demontering gjøres på dugnad. Prøve å få noen til å rive selve brakka med traktor. 

Når kontainer kommer blir kasting av materiale gjort på dugnad. 



Sak 3: 

Salg av klubbhøy. 

Styret er enige om å selge 40 baller i første omgang. Det gjøres ny vurdering av antall når 40 

baller nærmer seg solgt.  

 

Sak 4: 

Pågående sak med hundeklubben.  

- Sender mail og avtaler nytt møte over nyåret.  

 

Sak 5: 

Kommet flere forslag om å sette nye retningslinjer for å ha hestene på stallgangen i ut- og 

innslippstiden. 

- Styret er enige om at dette er noe alle i stallen må være med på å avgjøre.  

- Legges frem forslag som stemmes over på facebooksiden til stallen 

 

Sak 6: 

Møkking i paddock.  

Sette klarere regler i stallkontrakt. 

- Diskuteres videre på neste styremøte 

 

Sak 7: 

Kartplanlegging i kommunen. 

- Anne Lise sender inn kommentar på vegne av klubben 

 

Sak 8: 

Ridehall. 

Anne Lise orienterer om saken i eget møte ved senere anledning 

 

Sak 9: 

Fordeling av paddocker. 

Saken tas opp på neste styremøte 

 



Sak 10: 

Personsak – unntatt offentligheten 

 

Sak 11: 

Det skal utarbeides nye kontrakter for midlertidig stallplass og gjesteoppstalling. 

Utformes forslag til neste styremøte. Saken diskuteres videre etter forslag er klart.  

 

Sak 12: 

Det opprettes egen konto i banken for sikkerhetsinnskudd. 

- Monica ordner 

 

Sak 13: 

Sjekke strømavtaler og lignende, kan vi få bedre tilbud?  

Sees nærmere på til neste møte. 

 

Sak 14: 

Personsak – unntatt offentligheten 

 

Sak 16: 

Oppdatering om fjerning av møkk. 

- Har fått klarsignal til å starte arbeidet 

- Må kontakte Workinn for å fastsette dato 

 

Sak 17: 

Alle oppfordres til å sende forslag, klager og andre saker på mail til styret, slik at det blir 

enklere for styret å se på saken.  

Dersom det kan unngås skal ikke saker tas opp med styremedlemmene personlig i stallen. 

 

Sak 18: 

Utarbeide nye konkrete regler og retningslinjer for alle som bruker stallen. 

- Styret setter opp forslag som diskuteres videre på neste møte 

 



Sak 19: 

Dugnad. 

Styret vil gjennomføre fakturering av gjenstående dugnadstimer i årsskiftet.  

Skal gjøres en vurdering om taksten på gjenstående dugnadstimer skal settes opp. 

Alle må være nøye med å få godkjent og signert utført dugnadsarbeid av noen i styret.  

Det skal lages ny dugnadsliste som henges opp i stallen (Silja og Kajsa ser nærmere på det).  

Dersom noen vil gjøre ting som ikke er på lista, ta kontakt med styret på forhånd for å få det 

godkjent. Forslag til dugnadsarbeid sendes på mail til styret.  

Styret er enige om at dugnadstimer for 2021 kan brukes ut januar 2022 i forbindelse med 

rivningen av brakka. 

 

Sak 20: 

Kommet forslag om ny fordeling i forryttergarderoben. 

Alle forryttere får egen knagg med navn så lenge det er plass nok til det (likt oppsett som i 

oppstallørgarderoben). 

Vedtatt: Styret er enige om at det er et godt forslag som blir tatt til følge, men at 

oppstallører som ikke har forryttere beholder sin knagg i forryttergarderoben også. 

 

Det skal kjøpes inn nye knaggrekker og monteres nye hyller i forryttergarderoben. Blir 

ordnet så snart som mulig.  

 

Sak 21: 

Søknad om mulighet for midlertidig stallplass. 

Vedtatt: Styret er enige om å tildele stallplass dersom det blir aktuelt. 


