Styreprotokoll, mandag 9. august kl. 19-21
Sted: Søndre Aas Gård Ride- og Kjøreklubb
Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Sara og Anita (ref.)
Møtet ble avholdt utendørs i vakre omgivelser i hagen til gårdens våningshus. Styret takker Sara for
fin orientering om gården, dens historie og omfattende aktivitetsnivå - og viktige posisjon i barne- og
ungdomsarbeidet i bydelen.

AGENDA
1.

Oppfølging av referat forrige møte:

Cup’er
Ferd Rideskolecup –OK gjennomført på Vestre Bærum. Ferd Come Back Cup – OK gjennomført.
OARK-cup – vurderer å flytte til innendørs (20x40-bane) for å få flere deltakere på D-nivå.
OARK-cup SPRANG i 2022 vurderes.
Top spec – Uttak baseres på poeng. Sendes OARK-styremail.
Premier/sløyfer/dekken – bestillinger i hovedsak klar. Samme leverandør på sløyfer som i fjor.
Medaljer må gjennomgås for påfylling.
2.

Kretsmesterskapene (KM)

OARK tilrettelegger for at KM arrangeres i 4 grener; Sprang, dressur, felt og kjøring. Grenlederne har
ansvar for å oppdatere statuttene, og holde kontakt med arrangørene.
Dressur: planlagt helgen 4.-5.september. Melding fra Ellingsrud gjør at vi må finne alternativ
arrangør.
Felt: 4.- 5. september. Planlegging godt i gang på Konglungen.
Sprang: 11.-12.september på Skedsmo.

3.
Klubblederkonferansen. Invitasjon ferdigstilles og legges ut/sendes alle klubber. Konkret
planlegging av innhold videre tas i separate møter framover. Alle klubber kan melde på 2 deltakere –
en fra styret og en ungdomsrepresentant. Mat og overnatting dekkes fullt ut på fellesregning,
transport på egen/klubbens regning.)

4.
«KR for dummies» - det påbegynte arbeidet ble presentert. Stor interesse for at arbeidet
videreføres, og malen kan brukes i andre grener også.

5.

Eventuelt

Lyd- og tidtakeranlegg – OARK-styret håper ny avtale med SNORD kan komme på plass.
Markedsføring på hjemmeside og i SoMe. I tillegg vurdere om førstegangsleie skal være gratis, og
kanskje også en klippekortløsning.
OARK-styret kan også vurdere mulighet for «pakketilbud» til spesielt nye stevnearrangører;
subsidiert kioskvogn-leie sammen med anleggene – og i tillegg veiledning på gjennomføring av
stevne?
Teknisk personell ble igjen diskutert. Viktig tema – der OARK-styret vurderer å ta initiativ overfor
forbundet sentralt for å kartlegge tilfang på teknisk personell ift behov, vurdere opplæringstilbud for
å skaffe flere, se på kvaliteten på opplæringen, og ikke minst vurdere et rammeverk for hvordan vi
kan få teknisk personell til å oppleve sin rolle på en god måte, og si ja til flere oppdrag.

