
Styremøte BHSK - 06.2021

Avholdt 15.09 2021 Bruråk

Til stede: Kine, Bitte, Eva, Marius, Lisa, June

Frafall: Julie, Lene, Sverre, Sandra, Lene

Referent: Eva

30/21: Referat fra forrige møte

Referat godkjent pr. mail.

31/21: Breddesamling dressur i november

Legges til 20. - 21. nov. Styret står som arrangør, med bistand fra interne deltakere. Åpen
kro et par timer, ellers setter vi frem mat som deltakere kan vippse penger for.

32/21: Parasamling

Parasamling med lunsj og servering 9. -10. oktober. Kine følger opp. Vi følger samme
opplegg som tidligere år.

33/21: Gjenåpning av idretten 25.10

Ut fra en totalsituasjon med behov for dugnadsinnsats til ytterligere et arrangement, sett i
forhold til hva vi kan tilby de som kommer, og hva vi kan få igjen, velger vi å ikke
gjennomføre dette nå.

Sak 34/21: Regodkjenning som veiviserklubb

Klubben skulle blitt regodkjent i 2020, men dette ble ikke gjennomført pga Covid 19. Kine
sender e-post til forbundet for å sjekke status nå.

Sak 35/21: Forespørsel fra sprangutvalget

Sprangutvalget planlegger 3 stevner i 2022. 2 innendørs og 1 utendørs. Julie sørger for at
det kommer inn i terminlisten.



De planlegger også flere Pay & Jump. Sprangutvalget spør om det er mulig å få beholde
deler av inntekten til kjøp av hindermateriell.

Styret er positiv til innkjøp av nytt utstyr, men dette må avveies mot regnskapet og de faste
kostnadene. Det blir også uheldig om hvert utvalg skal ha deler av penger fra eget
arrangement siden vi er en liten klubb og har mange faste kostnader som gjelder alle. Styret
ønsker derfor at både sprangutvalg og andre utvalg kommer frem med en prioritert
ønskeliste for innkjøp der pris fremkommer, slik at det kan gjøres en samlet vurdering. Styret
kommer tilbake med frist for dette.

Sak 36/21: Regnskap pr. august, samt foreløpig regnskap etter dressurfestivalen.

Eva gjennomgikk regnskapet. Pr. august har vi et lite underskudd. Foreløpig regnskap etter
dressurfestivalen viser et lite overskudd. Det er imidlertid noe usikkert da alle inntekter og
kostnader ikke var med.

Eva informerer også om at det er en del problematikk tilknyttet ubetalte faktura, og at dette
kan medføre behov for avskrivning i regnskapet. Dette gjelder både gjeld fra 2019 tilknyttet
baneleie, samt medlemskontingent fra 2020/2021. Baneleie er sendt til inkasso, foreløpig
uten resultat. Selv om klubben kan bli nødt til å gjøre regnskapsmessig avskrivning, vil dette
registreres på skyldner i klubbsystemet slik at gjeld til klubben må betales dersom skylder
ønsker å bytte klubb.

Sak 37/21: Beslutningsforum

Vedtak fattes i utgangspunktet kun av styret. Vi skal ikke under noen omstendighet fatte
vedtak på Facebook. Vedtak kan fattes på e-post der det er hensiktsmessig.

Sak 38/21: Penger til oppgradering av traktor (hurtigfester)

Det har kommet inn ønske om å oppgradere traktoren med hurtigfester. Slik det er nå er det
både tungvint og utfordrende i forhold til HMS ved skifte mellom ulike redskaper. Det er
anslått at dette vil koste opp mot 40 000 kr. Det er forslag om deling mellom klubb og drift da
begge bruker den. Styret viser til sak 35/21 og ber om en prioritert liste på ønskene tilknyttet
maskinparken. Styret kommer tilbake med frist for dette.

Det informeres om at 4-hjulingen er over anbefalt serviceintervall og at det nå er bestilt.

Sak 39/21: Forverthester

Vi har ikke fått noen avtale med de som ville låne ut hester, og nå er stallen full. Vi avventer
saken inntil videre.

Sak 40/21: Nytt rideanlegg Fannrem



Julie representerer klubben vår på møte 22. september. I utgangspunktet ser ikke styret
behov for å kunne bruke det nye anlegget til egne arrangementer, da vi har en fin arena selv.
Behovet vil kunne komme dersom flere klubber eventuelt går sammen og arrangerer et
større arrangement i fremtiden.

Sak 41/21: Oppgradering bane store ridehus.

Viser til sak 35/21 og 38/21 om prioritert liste.


