
 

Styremøte WRAN lørdag 7. oktober 2017 

 

Dato:  07.10.17 

Sted:  Hjemme hos Christina, Gamlelinja 36 A 
Til stedet:  Ine , Tone , Christina , Elisabeth , Marianne Seland, Tina og Annette. 
Ikke tilstede: Marianne Stene, Kjeld, Geir Tore. 
Avgått fra styret: Maria Helene Danielsson 
 

Ine åpnet møtet med å ønske alle velkommen til styremøtet.  

Saker som ble tatt opp:   

1. Kveglisens:   
       Forslaget om at WRAN betaler halve kveglisensen til de som ønsker denne, den koster NOK 300,-  
       WRAN sponser halve beløpet på NOK 150,-  Dette forslaget ble godkjent. 

 
             Alle vedlegg for kveglisens/Treningsbevis/Kvegavtale ligger nå ute på FB. .  
             Annette og John Anders skriver også en tekst her og forklare litt hva det går. 

 
Treningsbeviset fås etter å ha deltatt på kurs.  

               Man må ha deltatt på 3 kursdager for å søke om lisens. Arrangør signerer på treningsbevisene.  
Kvegkomiteen ønsker egne medlems kort til de som driver med kveg, Kvegkomiteen står for dette, Tone 
sjekker om WRAN kan få kjøpe Park Inn by Radisson sin kortmaskin.   
 

2. NM Roping og Barrelrace: 
John Anders ønsker å ha et stevne/cup i 2018. Oppfordrer alle Ropere til å delta. Stevne blir et NM. Ønsker 
også å ha med Rookie of The Year & Barrelrace. Stevnet er planlagt til høsten 2018 og blir arrangert av 
Silverado. 

 
3. Oppsummering av WRAN Summer Camp/Show 

Christina, Marianne Seland og Maria var tilstede fra WRAN. Her var det 12 påmeldte.  
Selve arrangementet var vellykket og WRAN ønsker å gjenta WRAN Summer Camp/Show i 2018. 
 
Det var et lite «issue» her, og det var at Christina fikk kritikk i etterkant av at hun hadde vert Dommer for 
personer hun hadde også hadde trent. WRAN ønsker å se på regelen «kan ikke dømme de man har trent»   
WRAN sender ut en uttalelse på sosiale nettsteder og hjemmesiden ang dette.  
 
 

4. Økonomi 
Se eget vedlegg.  

 
 

5. Regelboka; sette opp en komite, være klar til sesongen 2018. 
Vi ble enige om følgende arbeidsfordeling med regelboka: 
Tone & Ine: side 3-30   

               Tina & Annette: side 31-74 



               Marianne Seland og Elisabeth: side 74-140 
Vi sender alle til Tina når vi er ferdige, og innen, 30 november 2017, så ordner hun det slik at alt bli i samme 
skrift og størrelse, før hun sender til trykking.  
 
 

6. Sette dato for formannsmøte, hva skal vi ta opp? 
Dato for formannsmøtet ble satt til 02.12.17.  
Sted kommer vi tilbake til, men det blir på Østlandet.  
Klokke slett er satt til 15:00. Kjekt om mange setter av kvelden også, slik at vi kan være litt sosiale.  
  

7. Fordele arbeidsoppgaver i styret.  
Arbeidsoppgavene er satt til:  
Tone & Marianne Stene har medlemslistene. Tone sender ut medlemskortene til den som har økonomi 
ansvaret i klubben. Klubbene står selv for å få laminert disse og gitt ut til medlemmene. 
Tina er sponsor ansvarlig.  
Annette er IT ansvarlig. Her kommer det også ny nettside. 
Ine er stevneansvarlig.  
 

8. Nettsiden, oppdatere, nytt utseende.  
Annette har fått ansvaret her. Hun har tatt kontakt med Trine Bøhnsdalen, Trine driver bloggen 
blog.trinebohnsdalen.no. Hun er en erfaren fotograf og blogger, samt hun lager nettsider. Styret ble enige 
om at dette skulle være en betalt jobb, slik at vi kan få en profesjonell Nettside.   
 

9. Norgescup 2018  
Ang Norges Cup 2018 så tar vi det som et eget punkt på formannsmøtet i desember.  
 

10. Støtte fra WRAN til klubbene, sette max beløp og hva vi støtter 
Beløpet her er fastsatt til NOK 2000,-  
Klubbene kan søke om støtte ved å sende mail til postmaster@wran.no 
En kan søke om støtte til stevner, dommer, kurser, klubbene kan også søke for enkeltmedlemmer som ikke 
kan ta seg råd til å reise på stevner. 
 

11. Kontaktperson NRHA/NQHA/WRAN 
Kontaktperson NRHA er Roland Svensson 
Kontaktperson NQHA er Lars B Stensbøl 
Kontaktperson WRAN er Ine Barkved 
 

12. Oppdatering av Dommere og ringstewards, trenger vi flere, lønnes av WRAN? 
Christina sjekker opp hva det koster med Dommer og ringstewards utdannelse, WRAN ser videre på saken om 
vi skal sponse dette til dem som ønsker å bli Dommer eller ringstewards. Vi trenger flere Dommere.   
 

13. Hva er privatsaker og hva skal WRAN ta del i? 
WRAN legger seg ikke opp i privatsaker. WRAN tar opp saker som kommer inn til styret og behandler disse 
etter beste evne. Alle saker skal presenteres for hele styret før det sendes svar.  
 

14. Taushetsplikt, helt, delvis, regler for hva vi deler med andre?  
Taushetsplikt er en selvfølge for alle styremedlemmer, vi bruker sunn fornuft.  

 

22 : Leder og verv i de forskjellige klubbene tilknyttet WRAN 

 

Wild North Ropers & Western: 

Styreleder:  Jeanette Tiberg 

Nestleder:   Tim-Hugo Erlandsen 

Kasserer:     Katrine Holmgren 

 

 

http://blog.trinebohnsdalen.no/
mailto:postmaster@wran.no


HADELAND WESTERN RIDERS: 

Styreleder: Geir Tore Eikre 

Nestleder: Maria Therese Sommarset 

Kasserer: Elisabeth Furuseth Hansen 

 

SILVERADO WESTERN RIDERS: 

Styreleder: Tina Selland 

Nestleder: 

Kasserer: Marianne Stene 

 

VERSATILE WESTERN RIDERS: 

Styreleder: Liv Jori Haavet 

Nestleder: Janne Lunde 

Kasserer: Runa Aadalen 

 

ROGALAND WESTERN KLUBB: 

Styreleder: Leif Vassbø 

Nestleder: Ine Barkved 

Kasserer: Karin Steinsland 

 

WESTERN RIDERS MØRE & ROMSDAL: 

Styreleder: Lisbeth Hollingsholm 

Nestleder: Berit Ørteigen 

Kasserer: Ane Asphol Høgseth 

 

FOLLO WESTERN RIDERS: 

Styreleder: Christina Landewall 

Nestleder: Bård Winther 

Kasserer: Trond Bagstevold 

 

HEDMARK WESTERN RIDERS: 

Styreleder: Bernt Haakon Danielsson 

Nestleder: Tonje Pettersen 

Kasserer: Ingunn Krogfoss 

 

 

 

 

 

Mvh                                                                                                          

Tone Svendsen                                                                              

Sekretær WRAN                                        

 


