Styremøte Rogaland rideklubb
Dato:
Tid:

07.05.13
18:00 – 19:30

Sted:

RORK - styrerommet (gamle sekretariatet)

Tilstede: Jarle, Geir, Ingrid, Stig-Erik, Gerd, Bengt, Kristine
Forfall:

Ingen

Agenda
Saksnr. Sak
01/13
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent, ingen saker til eventuelt.

Ansvarlig

02/13

Bengt

03/13

04/13

Diskusjon og avklaringer - Roller og ansvar
 Styret versus daglig drift.
 Kontrollkomiteens rolle
 RORK representant i Ryttertinget
 Ungdomsrepresentant i styret, hvem
 Organisering av klubben med følgende undergrupper:
o 1) Stevne, 2) Rideskole, 3) Profilering og sponsor, 4)
Dugnad, 5) Kiosk
o De fleste av disse gruppene er etablert
dugnadsgruppen må etablerers
o Alle grupper rapporterer til styret.
o Må se på hvem som sitter i de forskjellige gruppene
og fordele på flere, det er for mange som går igjen.
Aksjon: Lage fullstendig oversikt over styret, daglig ledelse og
gruppene som legges frem neste styremøte for diskusjon og
rekrutteringsplan. Endelig oversikt legges ut på hjemmesiden.

Aksjoner fra årsmøte 30.04.13
 Rogaland Rideklubb prioriterer å bygge mobile luftegårder
på baksiden av ridehuset i løpet av 2013.
 Fjerning av brakker – Lage oversikt over hvem som eier, Lage
et brev, frist for fjerning ut året
 Sjekke med mattilsynet om det er lovlig å ikke tilby utslipp
av hester som en del av klubbtilbudet
Status økonomi, regnskap og budsjett
 Se på forenkling av regnskapsrapporter, hvor ofte kan vi få
rapport opp mot samme periode i fjor?
 Sjekke tilganger til bankontoer

Bengt

Geir / Bengt
Bengt

Kristine, Stig-Erik
og Ingrid

Styremøte Rogaland rideklubb
Aksjon: Styreleder initierer et møte med Hanne-Lill for å se på en
forenkling. Gruppen skal også foreslå ny regnskapsrapport for styret

05/13

05/13

Utestående fordringer, inkasso og forlikssaker
 Få en full oversikt over utestående fordringer
 Sende purringer til de som skylder – inkasso neste
 Status forlikssaker
 Med referanse til sak tatt opp på årsmøte 2013, bekreftet
medlemmene at alle naturligvis skal betale for stall-leie og
obligatoriske ridetimer slik praksis har vært til nå og er
avtalefestet.
Revidere avtale for oppstallører
 få den mest mulig vanntett
 lage draft og sende på høring til styret
 Få den signert av alle
 Si opp avtalen til de som ikke betaler, eller følger andre
deler av avtalen

Ingrid / Gerd

Ingrid / Kristine

Saker fra drift
 Status oppkommende stevner
o Lage plan for å utdanne egne dommere, stewards,
banebyggere og sekretariatsmedarbeidere
 Andre tiltak / forbedringer?
 Ønskeliste for nye investeringer

Saker fra sportslig leder
 Gode resultater Ponni klassene i Arendal!
Statusrapport fra sponsorgruppen
 Langsiktig
 Kortsiktig
 Status søknader om støtte
 Status klubb jakker og Klær

Geir / Ingrid

07/13

Saker fra Rogaland Idrettskrets
 medlemsundersøkelse, RORK respons innen 15.05
o Bengt lager utkast til svar og får innspill hjelp av
Ingrid. Stig-Erik og Bengt tar et møte med Røksund
etter oversendt brev.
 Noen kurs?

Ingrid / Bengt

08/13

Saker fra Rytterforbundet
 Noen kurs?

NA

09/13

Saker fra Rogaland Rytterkrets

NA

10/13

Lage en strategi for RORK

Bengt

06/13

Geir
Stig-Erik

Styremøte Rogaland rideklubb


Det skal initieres en strategiprosess for RORK før
sommerferien

11/13

Eventuelt

12/13

Dato og tid for neste møte – Agenda og Referat på hjemmesider
21.05.13 – 19:00 – 20:30

Bengt / Ingrid

