
REFERAT FRA STYREMØTE 7 AUGUST 2014 
 
 
TILSTEDE: CRAIG WARNER, ELIN NYHUS, CHRISTINE TRAGETHON, LOUISE BLOM, 
ANNE KRISTIN AASBERG 
 
 
SAK 01: LÅN I BANK 
Vi ønsker å ta opp et lån pålydende kr 300,000,-. Lånet skal brukes if.m nødvendigheter i 
ridehall og stall. Vi har undersøkt forskjellige banker. Elin forteller at det beste lånetilbudet får 
vi fra Sparebank 1. Vi har besluttet å slå til hos Sparebank 1. 
 

SAK 02: STALLPLASS I NYE STALL GRKK 
Vi fortsetter å diskutere gode løsninger for å få til en fungerende stall. Vi ønsker å tilby gratis 
stalleie i perioden 2014/2015, mot at leiere aksepterer en rullerende dugnadsordning. Aktuelle 
leietakere må eventuelt belage seg på å bygge sin egen boks, ut fra en løsning presentert av 
GRKK. Stallplassen må søkes om, og løpes på ett-års kontrakter. Etter endt år, må leietaker søke 
på nytt. Leietakere må være medlemmer i klubben. God dugnadsinnsats og samarbeid = mer 
sannsynlig for fornyelse av stallplass. Det skal ligge klar en avgjørelse ang. fornyelse av stallplass 
fra styret hver vår. Dermed får leietaker tid til å gjøre nødvendige forberedelser. 
Prioriteringer for stallplass: 

 GRKKs skolehester 

 «Førstemann til møllen» med signert kontrakt 

 Ventelister.  
Det foreligger et forslag til kontrakt, men da styret ikke var fulltallig på dette møtet, avventer vi 
kontraktgjennomgang til neste møte. 
 

SAK 03: KLUBBHUSET 
Klubbhuset står plassert på dispensasjon. Vi har lurt på om det bør flyttes. Må det flyttes? Elin 
undersøker saken videre. 
 

SAK 04: TOALETT OG INNLAGT VANN 
Vi diskuterer plassering av toalett og vanntilgang. Vi er alle enige om at et toalett er en 
nødvendighet fremover. Det viser seg at vi vil miste en hesteboks dersom vi plasserer toalettet i 
stallen. Derfor ble det besluttet at toalettet skal inn i klubbhuset. 
 

SAK 05: HESTEBOKSER TIL STALL GRKK 
Det kan være aktuelt å få tak i brukte bokser for Stall GRKK. Elin kontakter Nes. Lollo kontakter 
Bernt. Vi andre er med og holder øynene åpne på facebook og finn.no. 
 



SAK 06: TEKNISK 
Vi trenger råd og veiledning til en del byggetekniske avgjørelser. Bl.a om det skal brukes sveis 
eller støp rundt armeringene, støpning av gulv i stallen, en løsning for den lave stalldøren etc. 
Christine kontakter Gullstein og Sjåstad. Disse blir også invitert til å delta på noen møter med 
styret fremover. 
Craig kikker på temaet strøm og lys. Craig og Pål Fredrik Andersen tar et møte i ridehallen i 
løpet av de nærmeste dagene for å se igjennom noen praktiske løsninger. 
 

SAK 07: SPONSING 
Vi har fått litt sponsing/god pris på subbus fra Kaupang. 
 

SAK 08: GRØNTKORTKURS 
Anne Kristin er godkjent kursholder. Vi prøver å gjennomføre alle på en dag, søndag 17 august. 
(Gitt at det er nok påmeldte.) Vi ønsker minimum 2 påmeldte for å gjennomføre kurset. Vi 
trenger 1 voksen til å hjelpe til med gjennomføringen. Christine tar denne. 
Vi må bestille rideknapp og diplomer. Craig skal ordne med dette. 
 

SAK 09: RIDESKOLEN 
Rideskolen får oppstart den 26 august, og vil ha kurs på de vanlige dagene: tirsdager, onsdager 
og torsdager. Invitasjon går ut per epost og facebook. Vi har litt for få hester i år. Hvis noen har 
en hest eller to de kunne tenke seg å låne til klubben, hadde vi blitt veldig glade! 
Vi må huske å informere om mulighet til å ha hest på fôr til våre rideelver. Vi har også diskutert 
muligheten for fadderordning for yngre elever som ønsker å ha hest på fôr. Vi ser for oss en 
mulighet der de litt voksne tenåringene kan tjene noen ekstra kroner ved å være faddere. 
Betaling for fadder bør skje direkte til fadderen. (Föravgiften betales som normalt til GRKK, 
fadderavgift direkte til fadderen) Vi fremmet forlag på 170 kr, men dette er åpnet for diskusjon. 
 

SAK 10: ANNET 
Hallingdølen har forsøkt å komme i kontakt med oss. AK er presseansvarlig, og hennes 
kontaktopplysning på websidene er gal. Denne må endres.  
AK og Christine må begynne å tenke litt mer på profilering av klubben. 
 

NYTT MØTE:  
Et uoffisielt «byggmøte» avholdes ved ridehallen den 12 AUGUST 

 
Neste styremøte: 21 august 2014 
  
 
 


