
 

Styremøte  

12.mai 2014 

Rigmor, Anne Kristin, Lollo, Elin, Craig, Christine og Unn Merethe 

Sak 1: Møte med BRYK 

Det har blitt avholdt møte med BRYK på Gol. Her har det blitt sendt ut referat. Det ble nevnt 

samarbeid med andre klubber i Hallingdal. Vi ønsker å ta tak i dette, og vil invitere de andre klubbene 

når vi arrangerer kurs og konkurranser fremover. 

Det ble også nevnt at styre må bli flinkere til å delegere oppgaver til undergrupper. Her har vi en jobb 

å gjøre, og vi vil bli flinkere til dette. 

 Christine sjekker opp med forsikring i forhold til hva vi har i Gjensidige. 

BRYK har masse info på sine hjemmesider, og her finner man mye god info. BRYK er også interessert i 

å hjelpe oss i tiden fremover.  

Det kom opp et forslag om å søke BRYK om støtte til reiseutgifter og kontingent for stevner. Vi har 

enkelte rytter dette kan være aktuelt for. Christine vil sende søknad om dette. 

BRYK har også en del utstyr vi kan låne om det er aktuelt. Vi kan også søke om tilskudd til kjøp av 

bruksutstyr. 

 

Sak 2: Møte med Trond Wæler 

Det ble snakket om at vi må inkludere og rekruttere flere medlemmer. Hvordan gjør vi dette?  

Vi må ha et ryddig forhold til medlemsbasen. Finnes det saker vi tenker på 

som gjelder GRKK; ENTEN POSETIVE ELLER NEGATIVE TING, er det viktig å 

ta dette opp med hele styret og ikke bare med enkeltpersoner. Her blir det 

opprettet en mail som heter styret@grkk.no. Hit kan medlemmer evt. sende 

sine saker/forslag. Det er også viktig å inkludere og engasjere alle som vil 

bidra på en positiv måte. 
 

Sak 3: Ridekurs 

 Elin og Rigmor ordner med kaffe til ridekursene i år. 

 Mari Lisa, Mats, Sofie og Sara vill å være hestepasser i år. Vi sender ut mail om flere vill å 

være. 

Vi trenger flere inn i aktivitesgruppa vår. Anne Kristin, Hellene Wenche og Hans Olav blir spurt. Denne 

gruppa må bli flinkere til å planlegge hvem som gjør hva på stevner o. l Her må vi bli mye flinkere til å 

planlegge ting i forkant. 
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 Dugnad på mandag 20 mai klokka 18. 

 

Sak 4: Toalettpapir 

Elin har bestilt 18 paller toalettpapir som kommer i løpet av uke 21. Her må alle bare selge og kjøpe 
det de kan. 

 

Sak 5: Referat fra inspirasjonsgruppa. 

Stevner arrangeres av aktivitetsgruppa. 
Årets dugnad kan fort bli upopulær. Vi går ikke for det. 
Det trengs hestepassere den 13.juni ved dressurstevne.  

 Kan ungdomsgruppa være med på dette? 

Samarbeid med skolen venter vi med til hallen er oppe, og tingene er på plass. 
Saltilpasserkurs har klubben akkurat hatt, men vi syntes likevel at dette er et flott forslag. Kjør på. 

Vi er også avhengig av at det ikke blir satt i gang aktiviteter som koster penger. Vi må ha fokus på og 
få opp hallen nå. Er det evt. små summer, må dette drøftes med styret. 

 

Vi tar neste styremøte hos Lollo mandag 16.juni klokka 18.00 

 

 

 


