
 

 

Styremøteprotokoll NØST 
Tid og sted: 16.06.21 kl. 18.00 i Fjellregionens ridehall 

  Fremmøtt: André Nordhagen, Heidi Skybak, Elin G.    
                              Gransletten, Maria Flottorp, Hanna S. Sundberg.  

Meldt frafall: Tonje Morønning og Liv Kristin Dybsand; Liv K 
var med første timen via telefon.  
   

 
 
 
 

 
Infosaker:  
⁃ midler fra Amedia/sparebankstiftelsen :søknad til utstyr for kjøring innvilget med 10.000kr. 22 

kjørekjegler, baller og nummer er kjøpt. Sendt inn bekreftelse og anmodning om utbetaling 
⁃ Kakebokssalg: klubben har tjent 16.520kr  
⁃ Penger fra P4/idrettsforbundet på 10.000kr- kjøpt inn stigbøylereimer og bøyler til barn, to små 

hjelmer og kjegler.  
⁃ Spleis fra Sparebank1 til høytaleranlegg. Fått 10.000kr i gave fra Sparebank1. Spleisen er oppe 

i 13.000kr.  
 
Diskusjonsaker 
1. Handlingsplan 2021 

A) få opp sprangmiljøet:  
1. Må få opp faste treninger med innleid instruktør. Fått tilbakemelding på at dette mangler og 
er etterlengtet. Vi trenger en eller to trenere som kan komme jevnt, til passe pris og reisevei, og 
god for nybegynnere, unge og de som er aktive i toppen i klubben.  
Sendt mail til Stine Løkken, om hvor ofte. Prøve 1 gang pr mnd, variere på helg og ukedag. 
Fylle på med Tone Liabø? Sendt forespørsel til Tom Vidar Gjeldsnes også.  
2. treninger med egne instruktører i klubben, Eline og Liv Kristin.  Fokus på nybegynnere/unge, 
men åpent for alle så klart.  Sette opp sprangtreningshelg eller dager, gjerne fast en sprangtreing 
pr mnd, oppstart så fort som mulig.   Klubben sponse de under 16/18år med billigere trening?    
B) Feltrittbanen:  
-plan for hinderne; fremdrift? 14. dagers frist på hindergruppa til å finne ut hva som skreves for 
knøttebane; antall hinder, størrelse, lengde osv.  
-få til møte på nett/teams med  banebygger (for eksempel Anton Granhus?)  
-gravearbeid; Elin har hatt møte med Sørhus i Alvdal Graveservice. Må ha mål på grøft, 
opp/nedhopp og vanngrav. Arbeid før eller etter ferieavvikling. Venter på pris.    
C) Høytaleranlegg: innhente pristilbud. Ola Brekken tlf 91175511. Andrè tar kontakt. Maria har 
en kontakt på lyd også, sjekker pris der og. Egenkapital i innsamlet fra spleis og kakebokssalg? 
Søke videre midler når pristilbud foreligger.  
 

2. Dugnad ridehall tirsdag 29.06 kl 17.30 med grilling fra 19.00 : støvtørk og vask av vinduer.  
Viktig som et sosialt møtepunkt nå etter covid.  
 

3. Videre aktiviteter i sommer/høst 
-dressurtrener : trenger en til innleid;  Lübbe ønskes når Covid vil det, men blir ikke ofte. Navn 
nevnt: Cecilie Schilbred ( flytter til Danmark), Lillian Grepne i Danmark, Ingrid Ølstad, Frida 
Aksnes. Liv Kristin Spør Frida Aksnes i første omgang; svar : kan komme annenhver mnd 
fredag-lørdagskurs m/teori.  
-banehopping : Sammen med en sprangtrening.   
-nytt stevne sprang/dressur/stevne . Sjekker med sprangteknisk i klubben når det passer, tar 
sikte på fra 14-15 august eller helgene etter.  
-barnas ridetime; Elin og Liv K avtaler dag.  



 

 

-programtrening ( Ingvill tar opp igjen kontakten med Elise Ratvik-mot høsten pga skadet 
instruktør)  
-andre innspill kommet til aktivitetsutvalg? Temakvelder, mountedgames, felles ridetur?  

 
4. Styret i NØST  

-oversikt eiendeler i nøst: nestleder ta over den, Heidi.  
-hjemmesiden-endringer gjort/oppdatert? Legge inn link for innmelding via nif (André har 
sjekket betaling/registrering for denne løsningen). Tonje har fått «smørbrødsliste» og Hanna får 
også opplæring for hjemmesiden videre.  

-Diskusjon rundt styrevervet og noen viktige punkt for å sikre oss en felles forståelse og god 
samhandling.  Elin har snakket med Pål Erik Heimstad i innlandet idrettskrets som har gitt oss noen 
punkter å diskutere rundt. Vi tar dette opp på styremøte i august.  
 
5. Vurdere om vi skal utvide organisasjonsplan med årsmøtevalgte medlemmer i gruppene: 

stevne- og aktivtetsgruppe, egne sportsutvalg for dressur og sprang? (til neste årsmøte). 
Vi har dette i «bakhodet» utover sommer/høst, vurderes senere.  
 

6. Møteplan videre 
Onsdag 11. august kl 18.00   
Onsdag 22. september kl 18.00 
Onsdag 10.november kl 18.00 
 

  
 
 
 


