
PROTOKOLL – OARK styremøte 10. mai OARK, kl. 20-22 

Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Mikkel, Tone, Rikke og Anita (referent) 

Forfall: Pia og Sara 

1.Referat 12.4. – oppfølgingspunkter. 

Følgende punkter ble fulgt opp: 

• Forespørsel om bistand fra NRyF vedr. ny nettside og rideskoler. Alice har begynt å vurdere 

mulige tilnærminger. 

• Miniklasse kjøring. Muligheten til å få økonomisk støtte fra OARK publiseres på 

Rytter.no/OARK-hjemmeside og SoMe. 

 Disse punktene følges opp senere: 

• Involvering av ungdomsrepresentantene i styret.  

• Utarbeide forslag til hvordan styret kan medvirke til «bedre hestekunnskap» på klubbnivå.  

• Utstyr til leie/lån: Bedre markedsføring av det vi har før vurdering av innkjøp av mer utstyr 

(pall, bokstaver mm). Behovet kartlegges.  

2. Stevner 2021 - orientering om status. 

Kjøring; Så langt er det ikke noen stevner som er avklart. Grenen er krevende mht korona pga mange 

forflytninger mellom kommuner/fylker for tilstrekkelig antall deltakere. 

Sprang; Kun ett stevne er godkjent, men noen flere underveis. 

Dressur; OARK-cup flyttes til høsten (Jeanette ansvarlig), og FERD-cup er under planlegging (Alice 

ansvarlig).  

Nytt stevnesystem byr på en del utfordringer for både klubber og grenledere.  

3. Nytt opplegg for hjemmeside på Rytter.no  

NRyFs lansering av ny web-side har medført at mange dokumenter har forsvunnet, og må lastes opp 

igjen. Inklusive oppdatering av kontaktinformasjon til styremedlemmer og andre med verv i kretsen. 

Flere styremedlemmer samspiller for realisering av gode ideer og større og tilpasset aktivitet på 

Rytter.no (hjemmesiden), Instagram og Facebook.  

4. Balanse 2020, regnskap 2020, budsjett 2021. 

Kontrollutvalgets rapport er klar og siste del av årsmøtet kan gjennomføres. Signaturer må først 

innhentes. 

5. Status økonomi pr. juni 2021, inkl. økonomiske retningslinjer - se vedlegg om "honorar" og 

"økonomisk støtte til treninger". 

• OARK har god økonomi med få faste kostnader, og pandemien medfører fortsatt at bruk av 

midler til satsinger og aktiviteter er på et lavt nivå.  

• Retningslinjer for økonomisk støtte til treninger fikk tilslutning fra styret. Tilbudet kan 

markedsføres når det igjen åpnes for samlinger på tvers av kommunegrenser, for deltakere 

over 20 år mv. 



• «Retningslinjer for styrehonorar mv» fikk også tilslutning. Dokumentet legges på 

hjemmesiden. 

• «Underslagsavtalen» med Gjensidige vil koste kr 2000 for 2021. Det er lovpålagt å ha en slik 

avtale. 

6. Klubblederkonferansen i november - planlegging påbegynt.  

Viktige rammer er på plass etter arbeidsmøtet 3.5. Klubbene bør få informasjon om dato og sted – 

samt et par linjer om innhold - som kan motivere til påmelding.  

7. Teknisk personell – hvilke behov for endringer ser OARK-styret? 

Temaet engasjerer mange, og det er flere innfallsvinkler; habilitet, innhold/omfang på utdanningen, 

antall/tilgjengelighet og kostnader – samt tema fra forrige års klubblederkonferanse; behandling av 

spesielt stewarder på stevneplassen. Styret vurderer at problemstillingene bør tas med NRyF-

sentralt, sportsutvalgene og kretsene, og vil jobbe litt mer med underlaget før et initiativ evt tas. 

 

8. To nye styreprotokoller - 2021. 

Alle styreprotokoller forelegges medlemmene i styret før de publiseres på hjemmesiden. 

 

9. Eventuelt 

• OARK-styret eier en iPad – som ungdomsrepresentantene kan benytte til SoMe. 

 

• Oppbevaring av utstyr SNORD – honorar og kontrakt; avtalen gjennomgås. 

• GK teori/klasseromsundervisning har tidligere blitt økonomisk støttet av OARK. Overgang til 

E-læring reduserer behovet. 


