Innkallelse/Agenda/referat

Styremøte Sjr

Sted: Rytterstuen

Onsdag 11.05.16 kl

18.00
Tilstede: Tor Jan, Gisle, Nina, Stine Rebecca, Peter, Linda, Marthe
Ikke tilstede: Jon Fredrik,

Sak

Ny info / Forslag / Avgjørelse

Tiltak



Gjennomgang og
godkjenning av referat
fra styremøte 04.04.16

Bud er lagt inn på brakkene, foreløpig ikke godtatt, vi venter
i spenning.
Referat gjennomgått og godkjent.



Styreleder informerer

Hjemmesiden vår er midlertidig ute av drift, firmaet som eide
denne har solgt det videre, vi må finne en annen løsning ,
Gisle jobber med saken!



Status rideskole

Har mistet noe elever på ponni siden, ser dette i
sammenheng med olje»krisen».

Ønsker flere barn inn i rideskolen, forsetter arbeidet med
gratis ridning/kompisridning.
Ønsker å legge mye arbeid ned i «Hestens dag» til høsten, må
forberede markedsføringen i denne forbindelse allerede nå!
Skolehestene ser godt ut, Roderick trives foreløpig ikke helt,
håper at det kommer seg med tiden, han må ellers byttes ut.



Status drift

Fast telefonen virker ikke, denne må avvikles. Kenneth og
Marthe kjøper ny mob , Tor Jan fikser tvillingkort.
Kenneth/Peter ser på rampen til spønecontaineren og fikser

denne.
Det er laget skilt til å ha hos Rørheim Elektro, Live snakker
med Elin angående plasseringen og sørger for at det blir
plassert.
Den grønne stallen må males i løpet av vår/sommer.
Vi trenger ny vannvogn, 5000-8000 liter.

-innkjøp av hindermateriell
-banedeler

-oppbevaringsbokser for hindermateriell
-spøne leverandør


Status ansatte

Lønnsøkning


Status trenere




Status sprang
Status dressur



Status sport



For å instruere på vårt anlegg på Sjr må
instruktøren være selvstendig næringsdrivende
 ha en avtale med klubben/ sportslig leder,
 det må foreligge en avtale mellom instruktør og
klubb.
Champions of show jumping

Oppstallingsboksene blir satt opp denne uken, 45 stk,
disse blir stående oppe til begynnelsen av august i den
lille ridehallen.

-Godkjent og vedtatt at vi kjøper nytt hindermateriell.
-Tor Jan bestiller sperrebånd som banedeler og skillesystem.

-Kenneth sjekker om han kan få laget flere av samme modell
som vi har fra før.
-Kenneth kontakter Svein Skogedal ang tilbud, før vi evt går
videre og sjekker ferdig svensk leverandør.
Ny ansatt, Borys, han trives og overtar etter hvert jobben
etter Lukas anno sepember.
Robert fortsetter , men fra høsten skal han gå fjorten dagers
skift sammen med Borys.
Vi må derfor ansette en person til, Kenneth har allerede en i
kikkerten.
Instruktørene skal lønnsreguleres fra høsten.
Ansvaret hviler på rytter/foresatt for å følge klubbens regler.

Kenneth er i gang med promotering



Annet

Referent: Live

Kenneth ønsker å arrangere kurs i horsemanship, gratis og
obligatorisk for alle oppstallører på Sjr. Fokus på lasting av
hest og det å stå stille når du stiger på. Emon Hickey fra
Sverige er instruktør.Finner en helg til høsten.

