
Protokoll, styremøte i OARK, mandag 12. april kl. 20.00-22.10 på Teams 

Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Mikkel, Rikke, Sara, Tone og Anita (ref.) 

Forfall: Pia 

Agenda: 

1. Presentasjonsrunde 

• Hver enkelt fortalte litt om seg selv og hva man særlig kan tilføre arbeidet i 

OARK-styret. 

• Oppsummert – tilførselen av nye medlemmer utvider og styrker 

kompetansen i styret vesentlig. Flere perspektiver og grener er bedre 

representert.   

 

2. Styrets arbeidsform. Styreleder gjennomgikk møte- og arbeidsform siste året og føringer for 

2021.  

a. Grunnet korona er de fleste styremøtene avholdt digitalt. Styremøter avholdes i 

hovedsak hver 2. mandag i måneden fra kl. 20-22. Det er en ambisjon å etablere mer 

dialog med klubbstyrene gjennom besøk. OARK-styremøter koples til møte med 

klubbstyrer – hos klubben. 

b. Både vara-medlemmer og ungdomsrepresentanten (nytt fra 2021) innkalles til alle 

møter for å sikre kontinuitet i arbeidet.  

c. Gjeldende oppgavedeling 2020 som fortsetter i 2021: 

i. Grenansvarlig dressur, sprang og kjøring er hhv Jeanette, Amanda og Mikkel 

ii. Kasserer/økonomiansvarlig; Pia 

iii. Møteinnkalling og –ledelse, referater, hovedkontakt mot NRyF og ansvarlig 

for håndtering og fordeling av mailhenvendelser/saksbehandling; Anita 

d. Oppgaver i styret som kan utdypes videre, og fordeles på nye medlemmer: 

i. Støtte til grenansvarlig feltritt sammen med Mikkel; Rikke 

ii. Web-redaktør og SoMe; redaksjonsgruppe med Alice, Amanda og Rikke? 

iii. Involvering av ungdomsrepresentanter i klubbene; Rikke 

e. Retningslinjer for styre-kostnader. Notat fra 2020 vedlagt. Trenger en 

sluttbehandling før de er besluttet og legges i dokumentarkivet. 

 

3. Aktuelle temaer/saker;  

 

a. Ryttertinget 11.4. Det var tre medlemmer i OARK-styret som deltok.  

b. Invitasjon til dressurkonferanse 27.4.  

c. Etablering av nye rideklubber. Tidligere styrebehandling gjennomgått. 

d. Kartlegging av rideskoler. Forespørsel fra NRyF om bistand til å etablere kontakt.  

 

4. Årsmøte – oppfølging av saker – spesielt satsinger i budsjettet. 

Med utgangspunkt i budsjettnotat fra årsmøtet gjennomgikk styret de enkelte tiltakene, og 

kom fram til denne prioriteringen av hva styret først går i gang med; 

 

• Kretstreninger – skisse til retningslinjer hentes fram og distribueres i styret.  

• Miniklasse kjøring. Her trengs det å ta kontakt med mulig interesserte 

ressurspersoner i utvalgte klubber for å motivere og engasjere:  



• Rideknappen. Hva er behovet og hvordan kan OARK bidra til å møte det?  

• Utstyr til leie/lån; Prioritet 1 – få markedsført bedre det vi allerede har (lyd og 

tidtaker)  

• Bidrag til Grønt Kort og dommerutgifter KM er prioritert. 

• Årsmøtet ønsket at opplæring av teknisk personell prioriteres. Budsjettmidler finnes, 

og oppfølging av sak 7 er en mulig god inngang. 

 

5. Klubblederkonferansen. Gjennomføres som samling for ca. 80 deltakere på Lillestrøm (Thon) 

19.-20. november 2021. Start fredag sen ettermiddag og slutter med lunsj lørdag. Viktig å 

starte tidlig dersom vi ønsker spesielle gjester/ressurspersoner. Noen innspill til temaer; 

• Mental trening 

• Ulykkes håndtering (på stevneplassen/stallen mv) 

• «Trygg rytterglede for alle» ny rapport – seksuelle overgrep/trakassering – tiltak på 

klubbnivå 

• Utvikling av samarbeid på tvers av klubber 

• Hestekunnskap og hestevelferd 

 

Det inviteres til arbeidsmøte (før neste styremøte) for å komme i gang med planleggingen av 

klubblederkonferansen 2021.  

 

6. Ansvars- og oppgavefordeling – se sak 2, 4 og 5. 

 

 

7. Eventuelt.  

Mail fra NRyF, Jebsen, om prosedyre for kartlegging, påmelding og oppfølging av opplæring 

av teknisk personell. Sak på neste styremøte. 


