Elverum Rideklubb
Møtereferat
06. April 2021 kl 19:00
Til stede:
Ikke tilstede:
Hvor:

Nina, Knut, Silje, Stine, Beate og Michelle
Ingvild og Gry A.
Teams

Neste møte:

Tirsdag 4. Mai 2021, 19:00, Elverum Sikkerhet og Service/Teams

SAKER: (markert med kursiv)

Fordele arbeidsoppgaver til de forskjellige komiteene.
Sportskomitè: Line Melhus, Gry Aasgard, Gry Haga, Michelle Øien Loft og Ingvild Mellum
Johansen
Arbeidsoppgaver: Danne lavterskeltilbud, ha fokus på rekruttering programridning, hospitere
hos HEDE for å lære mer om stevnearrangering, utdanne teknisk personell til stevner,
Anleggskomitè (Ridehus, ridebane, uteområde): Knut Neerland, Gry Aasgard, Nina Wasa,
Michelle Øien Loft
Arbeidsoppgaver: Holde anlegget i orden, sette opp en oversikt over når hva skal gjøres (salting,
‘flising’, dugnad, vanning o.l.), legge til rette for gode rutiner (‘flising’ og salting hver 6.mnd).
Kiosk-komitè: Stine Berntsen, Nina Wasa,
Arbeidsoppgaver: Sette opp kioskliste/-turnus, gjøre innkjøp, sørge for at kiosken står klar til
bruk.
Ungdomsgruppa: Silje Nilsen Neerland (ungdomsrepresentant),
Arbeidsoppgaver: Bære frem ungdommens stemmer for ønske av trening/trenere, salg av lodd,
arrangere sosiale sammenkomster (med pizza for eksempel) samt danne et godt
rekrutteringsmiljø for barn og unge.
Overordnet ansvar for stallen: Marita er kommunikasjonen mellom stall og styre.
Arbeidsoppgaver: Vedlikehold og div. arbeidsoppgaver.

Elverum Rideklubb
Møtereferat, 06. April 2021 kl 19:00
Side 2

Vantet i ridehuset.
Vi har søkt om nytt vant.
Vi ønsker å fortløpende gjøre tiltak som kan bedre det eksisterende vantet.

Hva gjør vi med slodding og vanning i ridehuset fremover.
Anleggskomiteen tar ansvar for å ordne en slags liste, en rutine, for vanning.
Vi søker NRYF om midler til ny bunn innendørs i år, utendørs søkes om i 2022.
Nina bestiller flis fortløpende.
Vi må få tak i et skjær for å få ut igjen all bunnen som ligger langs vantet.
Tore Hågensen kan bistå med traktor og god dugnadsånd.
Vi forespør medlemmer om dugnad (hjelp) med vanning og orden på anlegget samt kiosk.

Det er hengt opp nøkkelboks med kode i ridehuset hvor nøkkel til traktor
og kiosk henger.
Stevnet 1. mai, blir avlyst grunnet covid.
Prioriteringsliste:
1: Få skrapet underlaget inn fra vantet og fylle på flis.
2: Kiosken skal renoveres. Bla. isoleres.
3: Lappe/støtte opp det dårligste ved det eksisterende vantet i påvente om stønad til nytt.

Tiltak for utvikling av og i Elverum Rideklubb:
1: Kiosken skal isoleres.
2: Få skrapet underlaget inn fra vantet.
3: Lappe/støtte opp det dårligste ved vantet.
4: Ordne egen inngang til publikum.
5: Tilrettelagt publikumsområdet.

