
   Styremøtereferat NØST  

    På teams 26.02.2022 
Fremmøtt: Heidi Skybak (fra sak 7), André Nordhagen, og Elin 
G. Gransletten (ref), Tonje Morønning, Maria Flottorp. 
 Meldt frafall: Hanna S. Ingebrigtsen, Liv Kristin Dybsand.  

 
 
 

 
 

Vedtakssaker: 
 
2-2022: bestilt ny slodd fra Stall Kubberød.   
Vedtatt via messengergruppe. Gir bort den gamle til Linda K. Ryn Græsli, som takk for 

jordfresing av ridebanebunnen vår.  
3-2022: Fordele støtte barn og unge for siste halvår 2021 etter søknader og vedtekter. 
Maksprisen er på 1500kr. Flottorp; 1200kr, Grindflek; 1500kr, Hilde K.Steien 1500kr, 
Sundberg 1500kr.  
4-2022: vedta årsregnskap 2021, alle har signert før overlevering til kontrollkomité. 
Vedtak: Utsettes til rettelser fra kontrollkomité er gjort. 
5-2022: vedta årsmelding. Vedtatt. 
6-2022: vedta forslag til budsjett 2022. Vedtatt med de endringer som ble nevnt.  
7-2022: vedta forslag til handlingsplan 2022. Vedtatt. 
8-2022: vedta sportsplan 2022. Vedtatt. Oppdateres på hjemmesiden.  
 

Diskusjonssaker 
 

5-2022: innspill fra medlemmer på epost. Har det kommet noen ønsker om noen vil bidra 
med aktiviteter eller annet? Ingen innspill kommet. Klubbtreninger, holde på fast mandager, 
men Eline vil tilby timer utover uka enn mandagene,  det går fint så fremt det klaffer med 
hallplanen.  
6-2022: stevner-dommere/teknisk personell, Elin tar det med stevnegruppa så de kommer i 
gang.  
7-2022: Årsmøte for 2022.  
a) Saker fra styret vi ønsker behandlet på årsmøte: 1. innkjøp vogn til kjøring. 
2.kjøregodtgjøring styret og andre årsmøtevalgt verv, Elin sjekker satser for å være innenfor 
lover om skatt. 2. Øke honorar kasserer og honorar til styreleder.  
b) Valgkomité: styret med innstilling til valgkomiteen, for kjønnskvotering bør det være en 
mann. Flottorp spør Harry, de andre mennene er ikke aktuelle eller sier nei. Spør videre blant 

de som er ved Storsteigen eller ridehallen, som er kjent med hva som kreves av styrets 
jobber og kan bidra med nye innspill til kandidater.  
c) Ingen andre innkomne forslag fra medlemmer til årsmøte.  
d) Vi lander på å ikke sette å årsmøtevelge aktivitetskomite på årsmøte da det er ingens om 
har meldt interesse. Det nye styret jobber med å finne noen som er engasjert til å få til de 
ulike tilbudene.  
e) Saksliste og papirer skal ut innen tirsdag 1.mars.   
f)  Årets…. Kommet inn en for hest og et for medlem på epost. Elin sender ut påminnelse til 
medlemmene med frist innen tirsdag.   
 

Infosaker 
- 4H samarbeid Rendalen mot høsten  
- Retningslinjer gave styre og medlemmer, ligger i dropboxen.  
 

 



 
Nytt styremøte avtales etter årsmøte 

 


