
Referat styremøte i Vestnes Islandshestforening

03.09.2018 klokka 19.00 på Tresfjord Hestesenter

Tilstede: Ingvild Brastad, Elisabeth Sylte, Bodil Winther, Runar Larsen, Mona

Helen Fauske, Robert Iversen, Kjersti Rypdal Vik, Tove Sønderland

Sak 30/18 Ansvarsperson for utleie

Det må være en person som har ansvaret for all utleie av senteret til arrangementer. Denne

personen skal holde kontakt med kontaktperson hos leier, fylle ut kontrakt, gå over senteret i

forkant og etterkant, kalle inn til evt. dugnad og informere Roy om avtalt leiepris slik at han

kan sende ut faktura.

Dette skal anleggsansvarlig ha som oppgave.  Ny anleggsansvarlig kommer på plass på

årsmøtet 2019.

Sak 31/18 Kontrakt utleie av boks

Gjennomgang av forslaget til kontrakt. Kontrakten er vedtatt.

Kjersti ordner med tømming av møkk. Vi tar kontakt med Kjetil Gjul ang. måking av snø.

Sak 32/18 Ansvarspersoner høstcup

Da flere i styret ikke har mulighet til å bidra, må vi høre om noen har mulighet til å bidra.

Kiosken skal være enkel, selvbetjening? Sette opp vaffelrøre, kake osv. som dugnadsoppgave.

Sak 33/18 Unghestskue

Unghestskuet blir 10. november på Stall SP. John Siiger Hansen er dommer.

Sak 34/18 Lokallagsmøte

Hvem reiser?

Elisabeth meldte seg. Mona skal sjekke om hun kan. Robert kan om ingen andre vil. Ingvild

og Ingrid reiser.

Sak 35/18 Midtnorsk 2019



Hvis vi skal arrangere MNM må vi sette nye priser og få inn flere personer som kan bidra.

Legge ut på facebook at vi planlegger neste år, at det er mange som går ut, og at vi trenger

flere på arrangørsiden. Vi må ha inn flere ressurser om vi skal greie å arrangere MNM.

Medlemsmøte?

Øke prisen til 1200,- per ekvipasje. Prisen for oppstalling blir den samme.

Dato blir 24.-26. mai 2019

Sak 36/18 40 års jubileum i 2019

Vi tar jubileumet på høsten, etter en høstcup.

Sak 37/18 Eventuelt

-Vi må henge opp regler i stallen og på hjemmesiden. Der det står at alle må møkke etter seg

både i boksen og ute.

-Legge ut styrereferat på nett.

-Lystølt i romjula

-Robert tar ansvar for å lage paddocker


