Arbeidsmøte SJR 31.10.2018
Referent: Marie Ovedal Birkeland
Tilstede: Heidi Støtland, Jens Budberg, Thomas Gitlesen, Heidi Berheim, Maria Selliken, Marie
Ovedal Birkeland
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E-postløsning
o Koster 43 kr per mnd per mailboks, trenger 3-4, ca 250
o Jens lager et forslag til vedtak til neste møte
Medlemsregler
o Andre klubber har ikke noen regler (Bergen, Arendal, Rogaland,
Rytterforbundet)
o Se gjerne mot andre idretter
o Ordensregler for medlemmer, hvordan oppfører vi oss, etiske retningslinjer
o Jens hører med Kolnes
o Sjekk Ålgård Rideklubb, de har noe bra på nettsiden sin
o Inneholde sanksjoner
o Thomas lager et forslag til neste møte
Reglement
o Hanne Lill og Heidi S legger inn endringene som kom frem på
oppstallatørmøtet
o Aldersgrensen som tidligere var i reglementet er nå borte
o Tenke gjennom neste gang ang sikkerhetregler om å ri på anlegget alene,
aldersgrenser osv.
o Videokamera i ridehallene? Ca 5 000. Jens hører med Datatilsynet.
Arbeidstilsynet, verneombud, avvik
o Jens fikser avviksskjema
o Heidi S sjekker med Hanne Lill ang reglene for verneombud
Trolljegerne
o Vi må ha et møte med dem, ikke like viktig nå når vi mister hallen
o Jens tar ansvar for dette
Oppstallørkontraktene
o Heidi B fikk dette ansvaret
o Heidi sjekker om Hanne Lill allerede har gjort dette, og kommer tilbake til
styret
Politiattester
o Heidi B sjekker nyheten fra Rytterforbundet ang om de er satt på vent
Referatene
o Ajour, må bare publiseres
Styrestrukturen
o Vi må fordele arbeidet, få en nestleder, en sekretær
o Heidi B er referent fra og med neste møte
o Jens hjelper til med innkallingene/saksliste
o Marie er valgt til nestleder
Medlemsansvarlig
o Heidi S tar ansvar for dette sammen med Hanne Lill
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Taushetserklæringer i styret
o Marie tar med til neste styremøte
o Lagres på Google Driven, slettes når et medlem slutter
Informasjon
o Vi får ikke arrangere lag-NM for ponni
o Hanne Lill har vært i kontakt med Skoies ang klubbklær. Vi kan få egen
nettside der vi går inn for å bestille og betale, med klubbens logo. Da slipper
vi at noen bestiller personlige klær og ombestemmer seg uten å betale, og vi
får regningen. Heidi S gir beskjed til Hanne Lill at vi går for det.
o Vi vedtar at satsene vi vedtok sist styremøte, ang reisestøtte for forskjellige
mesterskap, skal gjelde fra 2018. Jens legger det inn i referatet fra sist.
o De som skal ha reisestøtte for reise til NM, Nordisk, EM (gjelder ikke
innendørs NM, eller mesterskap på hjemmebane) må selv søke til klubben
innen 31.12. i det året det søkes for. Søkes på e-post post@sjr.no. Marie
legger dette ut på nettsiden.
o De som har tatt gullmedaljer i et NM, nordisk mesterskap eller
europamesterskap skal få en oppmerksomhet på årsmøte i kretsen. Styret har
ansvar for å melde inn disse.

