Styremøte Hørdur 22.02.16

Til stede:
Ellen Ingulstad, Guro Kylling, Elisabeth Saga, Siri Stauch-Hansen, Hilde B. Anita Høidalen.
Meldt forfall: Sigtryggur Benediktsson og Kitty Gulløy

2. Konstituering av styret: ble gjort via samtale på facebook. Se vedlegg.
3. Lovendring: Det med gult skal inn, det med blått skal ut. Sendes inn til Telemark
Idrettskrets. Det gjør Hilde. Sendes til hjemmesiden (både referatet og de nye
lovene).

4. Elisabeth gikk gjennom mandatene, og ansvarsområder. Se på revidering av
mandatene og ta det med til årsmøtet.

5. Komiteene - Sportskomiteen: Tøltcup, to stevner igjen. 13. mars og 10. april. Må ta en
sjekk på beholdningen på sløyfer og premier. Gavekort til de tre beste sammenlagt.
Basert på dugnad. Lavterskel, med få krav. Behøver ikke å være mye folk for å
arrangere tøltcup. Klubbmesterskap 24. april.
- BuB: skriv fra Kitty med forslag til styret. Elisabeth
Mølbach, Trollspeilet, sjekk pris og påmeldingsfrist. Endel kurs kan være aktuelle for
de andre hestelaga, viktig med et samarbeide. Elisabeth S. sender et brev til de
andre laga. Tølt in harmony-kurs? Det skal være et kurs på Sætra islandshestgård,
kanskje Kitty eller Una kan reise, med sponsing? Hva med en rideleir basert på
dugnadsarbeid? Det er mange flinke folk i klubben, og lett å tjene penger. Holde
tråden i dette til videre møter. Taugrimeknytting - få inn i programmet for pinsen. Bør
koste litt for alle. Filmkveld - bare å arrangere.
Utdanningskomiteen: Dommeraspirantkurs? En ukedag istedetfor helg. Kan bruke
lokale dommere til dette. Juniorleir/rekruttleir. B-instruktørkurs, spørsmål om vi kan
arrangere det. Erik må instruere. Sliter med å fylle kursa. Må prøve å få til
ukestreninger. Kan være lettere å få til.
- Banekomiteen: jobber med anbudene.
Mye arbeid. Har 3 anbud. Ting må skje raskt hvis vi skal få beholde pengene fra
kommunen. Vi må få baneanlegget opp å gå. De begynner å grave så fort det er
mulig. Banestyret består av Siddi, Elisabeth og Anita fra Hørdur og noen fra Søve
(Anette Dahl sitter også der).

6. Telelaga - ikke noe møte foreløpig i 2016. Telelagsrepresentanter har gått i arv. Hilda

sitter og Anne Follaug sitter som kasserer. Men hva med Hilda? Hun sitter fordi hun
satt i Feykir. Vi må ha med en fra nåværende styret, og det er enighet om at
Elisabeth bør inn. Vi mener at telecupene bør ha 5 dommere, og støtter at
startkontingenten økes med 100 kroner. Datoer for telecup er: 1. mai Fakur, 22. mai
Hrimfaxi, Arvakur 4. september, Hørdur 25. september. Unghestskue søndag 2.
oktober. Avlsseminar 1. oktober. Åpne for føll på unghestskuet.

7. Eventuelt: Anita har logoen, send den til Hilde. Bruk logo på referat etc. Elisabeth

skriver «ord fra den nye formannen» og legger på Hørdur sin side på facebook.
Gædingafimi kan være et tema på en BuB-kveld. Medlemsmøte onsdag 13. april
klokka 19. Anita finner film. Guro reserverer auditoriet. Regler for ovalbanedisipliner
kan også være tema på møtet. Info om Hørdurs aktivitetskalender. Hyggelig samvær
med innspill og ønsker fra medlemmene. Vi må blåse litt liv i klubben igjen.
Velkomstbrev til nye medlemmer. Kan være vanskelig å melde seg inn via Sporti. Vi
må få til en høstridetur. Sakslisten til NIHF sitt årsmøte må drøftes i styret. Anita,
klubbklær: får fullmakt til å jobbe videre med dette.

Referent Hilde Bergendal

