
STYREMØTE 30. MARS KL. 19.00-20.15 DIGITALT (Zoom) 
 
Tilstede: Alle: Liv, Thale, Jeanette, Amanda, Mikkel, Pia, Tine og Anita (referent) 
 
 
 

1. Alle styremedlemmene presenterte seg kort. Deretter informerte den enkelte litt om hvordan 
koronakrisen blir håndtert i deres klubb/stall. Oppsummert i tre hovedpunkt: 
 
a) Omfattende tiltak er iverksatt ihht myndigheters og NRyFs råd og instruksjoner  
b) OARK-styret gir full tilslutning til dugnaden og ønsker å være rollemodell 
c) Nettinformasjon og SoMe følger videre utvikling vedr. restriksjoner 8.april/14.april.  

 
2. Formaliteter - etablering av styret - Brønnøysundregisteret oppdateres straks 

årsmøteprotokollen er klar (Ansvarlig: Anita)  
Lovnorm må på plass: Eksempel sendes alle i styret, og alle forbereder seg på evt 
endringer/tilpassinger som bør vurderes for OARK. (Vedlegg) 

 
3. «OARK-styrets viktigste oppgaver og utfordringer» - se utsendt avskrift av flip-over-ark fra 

plenum-presentasjonen på Olavsgaard. Styret bestemte at rask opprydning på FB og WEB 
prioriteres høyt. Liv og Tine igangsetter, og kommer tilbake på neste styremøte med forslag til 
hvilket innhold som bør publiseres på hvilken kanal – framover. Øvrig oppfølging kommer vi i 
styret tilbake til på et senere møte. 
 

 
4. Arbeidsdeling og oppfølging fram til neste styremøte. 

  
På neste styremøte gjennomgås en beskrivelse av hver rolle i styret. Den enkelte skriver kort for 
sitt verv:  
1. Hvilke konkrete oppgaver utføres  
2. Hvilken myndighet og ansvar ligger i vervet (hva kan man bestemme selv og hva må 
diskuteres/besluttes i OARK-styret – evt NRyF)  
3. Forventninger til rollen som bør diskuteres og avklares. 

 
5. Eventuelt 

 
- Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021-2030 Bymiljøetaten - OARK-styrets innspill må 

styrebehandles innen 19.april. I tillegg er det kommet et innspill om prioritering av anlegg i regi 
av Oslo Ryttersportslag. Liv og Anita følger opp og inkluderer øvrige i styret når saken er mer 
bearbeidet. 

 
- SNORD - bekymringsmelding - t.o. 

 
Neste møte avtales straks myndighetene har avklart videre Korona-restriksjoner 8. april.  

 


