Referat – STYREMØTE OARK 15. juni, Ekeberg, kl. 19-21
Tilstede: Jeanette, Thale, Mikkel, Amanda og Anita (referent)
Forfall: Liv, Pia og Tine

1. Godkjenning av referat forrige møte. Ingen kommentarer.
2. Det er sendt til styret protokoller som skal publiseres på hjemmesiden. Disse er ok.
3. Evaluering av stevneavviklingen siden oppstart i mai og oppdatering av Koronavettregler
v/Jeanette og Thale.
Få henvendelser, mange stevner avlyst pga at koronavettregler er krevende å implementere.
Noen koronaplaner ok i første runde, andre ble det flere runder før godkjenning ble gitt.
https://www.rytter.no/reviderte-generelle-koronavettregler-og-koronavettregler-forgjennomforing-av-ridestevner/
4. Stevner framover; oppgaver for styremedlemmer OARK og junior-representantene.
Neste styremøte mandag 10. august prøver vi å avholde på SNORD. Juniorrepresentantene
inviteres. Hovedsak er planlegging av KM i både dressur og sprang (de to første helgene i
september). Stevneleder SNORD er med på mesteparten av møtet. Thale sjekker med SNORD
om dette møtet passer.

5. Roller og ansvar.
Når ny hjemmeside er klar, legges hovedoppgaver/ansvarsområder for hvert av
styremedlemmene ut her – slik at kontakt med klubber blir mest mulig effektiv, med best mulig
fordeling av oppfølging internt i OARK-styret.

6. Årsmøte og klubbledersamling 2021.
Fortsatt årsmøte og klubbledersamling samme helg.
Tidspunkt første halvdel av mars på et Thon Hotell ihht NRyF avtale. Anita bestiller.
7. Tidtaker og lydanlegg.
Styret diskuterte noen prinsipper og utfyllende punkt til den avtalen som er inngått mellom
OARK og SNORD. Markedsføring på hjemmesiden så snart som mulig.

8. Regler for styremedlemmers krav på møtehonorar og/eller km-godtgjørelse. Skriftlige prinsipper
lagres sammen med regnskapet, og utfyller OARK lovnorm.
9. Møteplan høsten 2020. Det settes opp møte hver 2. mandag i måneden hele høsten 2020.
Første møte over ferien er 10. august. Avhengig av saker og utvikling i smittevernregler
bestemmes det om det er digitale eller fysiske møter. OARK-styret lar seg gjerne invitere til en
klubb for å avholde kombinert styremøte med møte med et klubbstyre.
10. Eventuelt
Mikkel la fram ønske om å gjennomføre KM i kjøring. Styret støtter Mikkels initiativ, og
behandler forslag til vesentlige punkt i gjennomføringen på neste styremøte.
Ny type stevnedekken skal bestilles Stevnedekken blir brodert med KM, og vinner kan på OARK
sin regning bestille (inkl. levere og hente) brodering av årstall i tillegg.
Styret bør gjennomgå stevnerapporter samlet. Jeanette og Thale samler inn til et styremøte i
høst.

