Styremøteprotokoll for Trollheimen ride- og kjørelag
Dato: 27.1.2022
Tid: kl. 20.00-21.15
Sted: Via Teams
Til stede: Gro G. Løfaldli, Solvår Halset, Malin Ulvestad, Nina Sæter, Silje Husby, Linn
Sæthervik, Liv R. Grimsmo.
Forfall: Hilde Sæther
SAK 5/22 Godkjenning av innkalling og møtereferat
Innkalling via Messenger ble godkjent. Gro gikk gjennom møtereferat fra 9.1.2022.
Møtereferatet ble godkjent.
SAK 6/22: Økonomi
Solvår sender liste over de som har betalt anleggsleie for 2022 slik at Gro kan legge de inn for
adgang til ridehallen. Vi må sjekke om kostnaden med bladet «Hestesport» faller bort når
bladet nå blir digitalt.
SAK 7/22 Årsmøte 2022 – 10.02.22
- Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet pr. dato.
- Gro har revidert organisasjonsplan.
- Aktivitetsplan 2022- gjennomgang av planlagte aktiviteter for året. Notere innspill og
ønsker fra medlemmer.
- Budsjett 2022 – ut over vanlige poster som må inn i budsjettet diskuterte vi hva som bør
investeres på anlegget og beløp som settes av til mulige aktivitetsfremmende tiltak i regi
av klubben. Gro sender forslag til budsjett som styret leser gjennom.
- Aktivitetsfremmende tiltak som egen sak på årsmøtet. Oppnevning av personer som får
ansvar for 2 aktivitetshelger som vil være gratis å delta på.
- Regnskap og budsjett – Solvår går gjennom dette i årsmøtet.
Styret skal komme med forslag til årsmøtet om medlemskontingent og anleggsleie.
Vedtak: Styret foreslår at det ikke gjøres endringer.

SAK 8/22: Aktiviteter
Barneridekurs – 2 stk er satt opp, begge er fulle.
Årsmøte 10.2.22 – avventer sted og evnt. digitalt møte til vi nærmer oss dato mht
smittevernrestriksjoner. Vi avgjør hvordan årsmøtet skal avvikles 8.2.2022.
Det blir ikke utstilling i år siden den ble lagt til Sunndal.
Stevne for islandshester lørdag 29.1. i regi av Sunna islandshestforening m.fl.
SAK 9/22: Eventuelt
- Husk å søke om diverse støtteordninger som har søknadsfrister nå framover!
- Liv følger opp innkjøp og montering av utvendig lampe.
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