
Protokoll OARK-styremøte  
 
Styremøte mandag 10. januar digitalt kl. 19.50 -21.20 (litt teknisk trøbbel i oppstarten) 
Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Rikke, Sara og Anita (ref.) 
 
SAK 1. 
 
OARK terminliste. Grenlederne orienterte om ferdigstillelsen, samt tok opp innkommet spørsmål fra 
en klubb som ønsket en endring.  
Vurdering av hvordan tilrettelegging for FERD Cup kan håndteres, følges opp av grenleder dressur. 
 
Grenleder felt og kjøring gjør en innsats for å få KM-arrangører i 2022, samt sjekker ut interessen for 
felles arrangement med Østfold Rytterkrets mht både Felt og Kjøring. Nye statutter må skrives og 
godkjennes innen fristen.. 
 
Alle grenlederne gjennomgår statutter mhp behov for endringer ihht erfaringer fra 2021 KM-ene. 
 
SAK 2. 
 
Det utarbeides et proft oppsummeringsnotat fra gruppearbeidene Klubblederkonferansen.  
Oppsummeringen distribueres både på mail til klubbene, og publiseres på hjemmesiden og i SoMe. 
Styret ønsker respons fra klubbene på oppsummeringen. 
 
SAK 3 
 
Ungdomsrepresentant i OARK-styret; erfaringer etter ett år, og plan for 2022.  
Underlagsnotat med evalueringsspørsmål ble gjennomgått: 
 

1. Hva fungerer bra med ungd.repr. styredeltakelse?  

2. Hva kan bli bedre? Hva er styrets ansvar og hva er ungd.reprs. ansvar for at det fungerer? 

3. Hvilke oppgaver har ungd.repr. hatt i 2021, og hvilke bør ungd.repr. påta seg/tildeles i 

fortsettelsen? 

4. Hvor mye tid bør ungd.repr. påregne at vervet i OARK vil kreve? Er opplevelsen at det er (for) 

mye eller (for) lite tid som er brukt i 2021? 

5. Har OARK-styret ambisjoner/visjoner for ungd.repr. deltakelse - som bør beskrives bedre? 

 
Oppsummert er det stemning for å fortsette med modellen i 2022. Fra årsmøtet 2023 rykker vara-
ungd.repr. inn som fast møtende - og nytt vara oppnevnes av styret. 
Fast møtende ungd.repr. påtar seg jevnlig oppdatering av vara-ungd.repr.  
Representasjon i KM-er og ansvar for SoMe oppleves som relevante og motiverende oppgaver.  
 
SAK 4 
 
OARK-styret har i november/desember godkjent fire kandidater til opplæring som SDA. Utover dette 
er det innspill om at Grønt Kort trenger mer oppmerksomhet framover. 
 
Gjennomgangen av problemstillinger vedr. teknisk personell i kretsen bekrefter at OARK styret 
trenger en egen ressurs for å følge opp/håndtere og videreutvikle dette viktige ansvarsområdet. Det 
avklares før årsmøtet om løsningen kan være en ny, valgt ressurs. 
Invitasjon til DDA-kurs blir lagt ut på hjemmesiden og FB. Ansvarlig er grenleder dressur.  



 
 
SAK 5 
 
Møteplan 2022 – OARK-styret ønsker å invitere seg til følgende klubbstyrer fortrinnsvis kommende 
halvår dersom det er trygt å møtes fysisk: 
 
Eidsvoll Hestesportsklubb, Skuterud Rideklubb, Gandur Islandshestforening og 
Oslo og Akershus Fjordhestlag. Ansvar for å ta kontakt med klubbene er fordelt på 
styremedlemmene.  
 
OARK-styret finansierer take-away-mat til alle møtene. Kaffe/te/mineralvann også – om behov. 
 
Følgende møteplan gjelder første halvår (hver andre mandag i måneden fra kl. 19-21) 
 
Styremøte 14. februar (forberedelser til årsmøtet – ikke besøk hos klubb) 
Styremøte 14. mars 
Årsmøte 21. mars kl- 20-22 
Styremøte 11. april 
Styremøte 9. mai 
Styremøte 13. juni 
 
 
SAK 6 
 
Årsmøtet avholdes fysisk mandag 21. mars kl. 20.Dersom forholdene tilsier det endrer vi til digitalt 
møte.  
Informasjon sendes alle klubber på mail, samt publiseres på OARK-hjemmeside og FB. 
 
 


