
Referat styremøte 26.02.17  

Start klokken 18.30
Til stede: Alle styremedlem

Meldt forfall: 

Sak 10/17 - Godkjenning av forrige referat
Vedtak: Godkjent

Sak 11/17 -  Det nye styret

Monica forteller litt om hva det betyr å sitte i et styre i en frivilig organisasjon.
 -  Styret fordeler roller.

Vedtak: Nye styreverv

Sak 12/17 – Post

– SØRF nominert til årets klubb på AEG. Birgitte Bugge Pedersen representerte klubben. 

Sak 13/17 - Økonomi

Eli informerer om klubbens økonomi. 

Vedtak: Tas til orientering

Sak 14/17 – Reguleringsplan Sandnesdalen

Monica informerer.  Alle bedrifter og lag som holder til i Sandnesdalen er tilkalt til et møte. Dette 
skal hjelpe til å kartelegge hvilke behov alle, som holder til i dalen, har. 

Vedtak: Katrine skal representere SØRF på møtet.

Sak 15/17 – Referat FRYKting

Hege informerer:
– Dressur CUP i Finnmark

– Kurs for Grøntkort-kursholdere

– Sprang i kretsen



Sak 16/17 – Sprangdag på Stall Fire Vinder

Kretsen har et ønske om å øke interessen rundt sprang. Styret i SØRF foreslår en sprangdag/helg, 
med fokus på det grunnleggende innen sprang. 

Vedtak: Katrine og Hege jobber videre med saken.

Sak 17/17 – L-stevnet

Må L-stevnet i juni avlyses? Eli foreslår å utsette det til senere i år. 

Vedtak: Avlyser stevnet i juni, Monica forhører seg om ny dato i aug/sep.

Sak18/17 – Ridehall

Eli informerer om hvor vi står: 
Kort informasjon om ridehallen og veien videre. Prosessen med å få opp taket pågår. Styret jobber 
kontinuerlig med saken.

Vedtak: Tas til orientering

Sak  - Eventuelt

Sak A – Søknadsfrister div.
Vedtak: Kristin ordner det.

Sak B – Nye medlemmer må registreres, oppdatere deres mail.
Vedtak: Lene ordner det.

Sak C – Halv pris på stalleie for klubbhester fordi Eli gjør en regnskapsjobb for STallFireVinder
Vedtak: Tas til orientering

Sak D – Leie av stallen. SØRF vil se på muligheten til å leie Stall Fire Vinder og anlegget. 
Vedtak: Møte med de involverte 19.03.17

Møtet hevet: 20.30

Referent: Hege Alexandersen


