
Protokoll OARK-styret 
Styremøte mandag 13. desember kl. 18.30 -19.45 Deichmanske, møterom Apalløkka, 3. etasje. 
 
Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Mikkel og Anita (ref.) 
 
 
1. Beslutninger og dilemmaer vedr. siste hånd på OARK terminliste. Annonsert terminlistemøte 
(digitalt) avlyst pga sykdom. Oppsummert viser innmeldte ønsker at de fleste klubbene blir 
imøtekommet på sine prioriteringer. Hvis det er slik at dere ikke får innfridd et ønske, er dere 
hjertelig til å sende en mail med annen dag/helg, basert på hva som er ledig på terminlisten.  
 
Grenleder felt, kjøring mm gjør en innsats for å få KM-arrangører i 2022. 
 
2. Høringssvar til NRyF sentralt – vedr. etablering av ny rideklubb. Saksdokumenter ble sendt 
styremedlemmer 22.11. og vurderinger er utvekslet pr. mail. Oppsummert er styret enstemmig i at 
OARK ikke støtter etablering av ny klubb. Begrunnelsen er at det allerede er mange klubber i den 
delen av Viken, og at søknaden ikke viser til noen spesielle udekkede behov eller nye 
satsningsområder. OARK-styret har oppfølgingen av nærmere 50 klubber i sin krets, og mener at 
ressursene bør konsentreres om at flere klubber er robuste og sikter mot et høyt aktivitetsnivå 
(stevner/treninger/arrangementer/rekruttering). 
 
3. Møteplan 2022 – OARK-styret beholder den andre mandagen i hver måned som fast møtedag med 
klokken 19-21 som ramme – med justeringer for fysisk vs digitalt. OARK-styret ønsker å invitere seg 
til følgende klubbstyrer kommende halvår: 
Eidsvoll Hestesportsklubb, Skuterud Rideklubb, Gandur Islandshestforening og Oslo og Akershus 
Fjordhestlag. 
 
4. Innmelding av møtedeltakelse/transportoppdrag/representasjon som skal honoreres. Må signeres 
av den enkelte som dokumentert bilag i regnskapet. Retningslinjer ligger under dokumentarkiv på 
hjemmesiden vår - OARK - rytter.no.  
 
5. Teknisk personell og utdanning - status i arbeidet med å løfte oss - prinsipper og praktiske 
spørsmål. Dette temaet er omfattende, og p.t. ingen i styret som har som ansvarsområde. Styreleder 
gjør det mest nødvendige itv. Stewardkurs er etterspurt, men initiativ for å undersøke muligheter, er 
ikke svart på. 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. 
 
 
6. Evaluering og oppfølging av OARK Klubblederkonferanse. Alle bidrag fra gruppearbeidet lørdag 
samles i ett dokument som bearbeides og settes opp på styremøtet i januar. Tilbakemeldinger fra 
deltakere på konferansen viser at mange har gitt uttrykk for godt – og mange sier svært godt - faglig 
og sosialt utbytte.  
 
7. Dato for fysisk avholdelse av årsmøte settes til lørdag 26. mars kl. 14. Dersom det er mulig koples 
årsmøtet med ny klubblederkonferanse fra fredag 25. til lørdag 26. mars 2022. Skulle pandemi-
utviklingen tilsi at fysiske møter ikke bør/kan avholdes, arrangeres årsmøtet digitalt mandag 21. 
mars kl. 20. Informasjon til alle klubber sendes ut etter første styremøte 2022. 
 
8. Ungdomsrepresentant i OARK-styret; erfaringer etter ett år, og plan for 2022. Sak ikke behandlet 
da møtende ungdomsrepresentant meldte forfall. Sak overføres til møte i januar (10.1.22). 


