Protokoll Styremøte
Tromsø Ryttersportklubb
Dato
Tilstede
Sted
Forfall

05.05.2017 16.30- 18.00
Rune Kufaas, Catharina R. Bilsbak, Cecilie Lagesen, Øyvind Korsberg,
Veronica Wiik, Sofie Wiik Westberg, Øyvind Korsberg, Harald Steen
og Tonje Rødberg
Rambøll, Grønnegata 65
Catharina R. Bilsbak og Anja Lind

Sak 30/17 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Sak 31/17 Gjennomgang av protokoll fra møte 19. og 20. april
Protokollen ble gjennomgått, signert og godkjent.
Sak 32/17 Ledige stallplasser
Klubben har for en tid tilbake annonsert ledige stallplasser med frist for søknad den 1.
mai. Totalt 4 stallplasser var ledig for tildeling, og vi fikk inn 7 søkere.
Administrasjon hadde ikke lagt frem et saksfremlegg i saken med innstilling, men la
muntlig frem sin innstilling for styret som en del av vurderingene av søkerne. Styret
brukte denne som utgangspunkt, og tildelte tre av de fire administrasjonen innstilte.
Vedtak:
Følgende søkere er tildelt stallplass fra 1. juli:
Hanne Luther
Harald Steen
Hanna Marlen Pettersen
Michaela Elisa Meijers

Sak 33/17 Fokusområder og arbeidsfordeling
Styret besluttet på forrige møte ulike fokusområder klubben skal jobbe med. De
ansvarlige for de ulike gruppene har akseptert å ta ledelsen for arbeidene, og styret
ønsker nå å komme i gang med arbeidene.
Det skal også trekkes inn flere medlemmer i dette arbeidet og ledere for gruppene får
mandat og ansvar til å ta inn flere i gruppene.
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Vedtak:
Gruppeledere er følgende:
Utvikle tydelig stallreglement
Ferdigstille klubbhåndbok
Kommunikasjon
Marked, partnere, økonomi
Klubbutvikling (Veiviserklubb)
Anlegg, vedlikehold, dugnad

Tonje
Rune
Catharina
Rune
Harald
Rune

Det skal kalles inn til innledende møter i alle gruppene i løpet av utgangen av mai.

Sak 34/17 Søknad om permisjon fra Natalie Grape Hansen
Natalie har søkt permisjon ett år fra 21. august. Natalie skal flytte til Gjøvik for å gjøre
ferdig eksamen i sprang trinn 2, samt ri sin unghest.
Klubbstyret vurdere det som et viktig ledd i klubbens utvikling å gi ansatte mulighet til å
utvikle sin kompetanse, for så komme tilbake til klubben.
Vedtak:
”Natalie innvilges permisjon fra sin stilling i perioden 21. august 2017- 21. august 2018.»

Sak 35/17
-

Eventuelt

Søknad om permisjon – Johanne Grinstein
Johanne har søk permisjon fra sin stilling i 12 uker fra 3. juli. Johanne skal starte
NM dressur, og vil derfor bruke sommeren til å trene i sør. Johanne bruker sine 5
uker ferie som en del av permisjonsperioden. Det betyr netto 7 uker permisjon
fra arbeidet.
Vedtak:
”Johanne innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling i perioden 3. juli. – ultimo
september.»

-

Søknad om økonomisk støtte/fritak fra betalingsplikt på stallplass –
Johanne Grinstein
I sammenheng med at Johanne skal delta i NM dressur sommeren 2017, og vil
være fraværende med sin hest i 12 uker, har hun søkt om fritak fra betalingsplikt
for stallplass i samme periode. Johanne formidler dette som sin søknad om
økonomisk støtte i sammenheng med deltakelsen i NM.
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Vedtak:
«Klubben kan ikke frita oppstallører fra betalingsplikten i korte perioder de ikke
benytter sin stallplass. Styret finner det likevel viktig å støtte utøvere som vil satse på
deltakelse i nasjonale mesterskap. Dette er også praksis i klubben. Styret tildeler derfor
Johanne kr. 5.000,- i støtte for deltakelse i NM 2017».

-

Søknad om lærlingeplass – Michaela Elisa Meijers
Klubben har mottatt søknad om lærlingplass fra Michaela Elisa Meijers. Michaela
har gjennomført videregående utdanning, naturbruk i ÅL, andre året gikk hun
heste- og hovslagerfaget i Åmot. Hun har også jobbet hos Gulliksen i Lier. Nå
ønsker hun å ta læretiden i Tromsø. Hun er 18 år og tar med seg sin sportsponni
Natchez.
Tromsø Ryttersportklubb er godkjent for opplæringsbedrift, og styret mener det
er viktig å ta inn kvalifiserte lærlinger. I tillegg vil det være et fint tilskudd i
driften av klubben.
Vedtak:
«Styret gir administrasjon ansvar for å svare positivt på søknaden om
lærlingplass fra Michaela, og ber om at det inngås avtale med
opplæringskontoret”

-

Utlysning av ledig stilling som «stallmedarbeider»
Klubben har mottatt oppsigelse fra Anneli, og har behov for å tilsette ny
stallarbeider. Anneli jobber ut mai måned.
Vedtak:
«Styret gir administrasjon ansvar for å utlyse ledig stilling som stallmedarbeider
med snarlig tiltredelse»

_________________________________
Veronica Wiik
Nestleder

___________________________
Øyvind Korsberg
Styremedlem

______________________________
Harald Steen
Varamedlem

____________________________
Cecilie Lagesen
Styremedlem
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__________________________________
Sofie Wiik Westberg
Varamedlem

____________________________
Rune Kufaas
Styreleder

__________________________________
Tonje M. Røberg
Daglig leder
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