
Medlemsmøte 4.november 2018

Sak 1 – Aktivitet for 2019 – skal vi arrangere vintercup

På terminlisten har vi foreløpig satt opp Klubbmesterskap og Midtnorsk

mesterskap. I tillegg vil vi arrangere mindre C-stevner/ drive-in stevner om det

er interesse for dette.

Vintercup:

Stort ønske om å arrangere vintercup til vinteren, men vi trenger flere som kan

være med å hjelpe til. Vi satser på å kjøre vintercup som vanlig. Styret skal

finne personer til å ta ansvar.

Sak 2 – Medlemsfest

Ønske om å arrangere hver høst.  Ingrid Malin Lid og Ann-Elin Nerås ønsker å

være med å hjelpe til.

40-årsjubileum neste år, det vil bli en egen festkomité til dette.

Sak 3 – Økonomi

Det har blitt brukt i år som i fjor en del penger til hestesenteret. I år har fokuset

vært på å utvide gædingabane. Økonomien til foreningen er slik at vi i dag

trenger bedre sponsorinntekter og midler dersom vi skal kunne gå i overskudd.



Vi må derfor jobbe med å få flere sponsorer til arrangement. Her er vi helt

avhengig av å ha en ”ildsjel” som kan ta på seg dette ansvaret.

Sak 4 -Informasjon fra lokallagsmøte

Elisabeth og Ingrid informerte litt fra hva som ble tatt opp på lokallagsmøte.

Oppfordret flere til å ta turen neste år.

Sak 5 -Mulig NM om nok ressurser

Den forrige NM-komiteen blir kalt inn igjen for ett nytt møte. Vi ønsker å kjøre

NM i Tresfjorden neste år. Viktig her at vi finner nøkkelpersoner til de

forskjellige oppgavene. Ingvild Brastad tar ansvar for økonomien.

Annet:

Vi satser på å få mer aktivitet på senteret. Både tur og kurs.

Det vil bli satt opp turer på terminlisten (siste søndag i hver mnd).    I tillegg vil

de som er oppstallet på hestesenteret arrangere andre aktiviteter som de selv

legger ut på facebook-siden vår.

Vi prøver også å sette opp ett opplegg at det blir fast ridetrening en gang i uka

på senteret hvor vi bruker lokale instruktører med utdanning.

Når vi arrangerer Åpen klasse på stevner er det fullt mulig at andre hesteraser er

med.



Tilstede:

Ingrid Marie Larsen, Elisabeth Sylte, Lise Leikarnes, Robert Iversen, Daggen

Halkjelsvik, Hege Myrstad Skodjevåg, Ingrid Elin Malin, Robert Søviknes,

Aasa Kristin Sandøy, Martine Nerheim, Ann-Elin Nerås, Selma Rusten, Lilli

Samseth Stige, Ronny Stige, Beate Nerås, Lisa Karlsen, Siri Haddal, Monika

Dahlen


