
Møtereferat fra Styremøte-TRØN 

Møtetidspunkt: 15.02.2016  

Møtedeltakere: Morten Løes , Hans Christian Ellbro, Hilde Tokstad, , Jorun Grendal , Andrea Grendal,   

Forfall:  Ole Elling Aarvik, Roald Øye,  Mai Kristin Aarvik 

Distribusjon:  Styret 

Møtested: Øysand 

Klokkeslett: 19:15 

Referent: Morten Løes 

 

Sak Aksjon 

Gjennomgå referat fra møtet 11.01.2016: 

Referatet er godkjent da ingen anmerkninger har framkommet. 

 

 

Økonomi: 
 

 Kontoutskrift framlagt fram til dags dato. Ingen kommentarer. 
 Forslag til å søke på «Kulturmidler» Hilde undersøker saken. 

 Det arbeides med årsregnskapet. 

 

Hilde 

Morten/Sol

veig 

Dressur og Sprang 

 Deltaker lister og hva hver enkelt skal betale må foreligge før 

treningen begynner. Det skjerpes inn at betaling skal gjøres 

før treningen og den merkes med hvilken trening det gjelder. 

 For mye fakturert fra Ole på november trening krediteres på 

neste faktura fra Ole (januar eller februar trening) 

 Vi ønsker å stille med lag i Norges serien. Andrea forsøker å 

etablere lag. 

 Rabatt for klubben ved bruk av gavekort er undersøkt. 

o Resultat; ingen rabatt gis med mindre vi kun prioriterer 

«Trondheims» forretninger. 

o Felleskjøpet er villig til å gi klubben rabatt. 

o Det bør avklares før neste stevne hvordan vi velger å 

gjøre dette videre. 

 

Hilde 

 

Hilde 

Andrea 

 

 

 

Morten 



Status på klubbjakker 

 Responsen er god, jakkene kan prøves fram til 21 feb. Kontakt 

Andrea. Bestilling gjøres på mandag 22.2 

 Oppfølging av at betaling. Klubben vil ikke forskuttere så de 

som ikke har betalt på forhånd får ikke jakke i denne 

omgangen. 

 

Andrea 

 

Morten 

Årsmøtet 

 Dato for årsmøtet blir mandag 29. februar. Innkalling ligger på 

hjemmeside og FB 

 Aktuelle nye kandidater til styre og stell identifiseres 

 Bidrag til årsmeldingen må sendes til Morten innen utgangen 

av januar. 

 

Morten 

Styret 

Eventuelt 

 Kandidater til kretsstyret må meldes inn til valgkomiteen innen 

22. feb. 

 

 

Neste møte:  

 Mandag 29. februar kl 19:15, Årsmøtet 

 

 

Morten 

 

 

 

 


