
  Styremøte Rogaland rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

11.06.13 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Alle styremedlemmer samt Ingrid delvis 
 

Forfall:  
Daglig leder. Styret ber om at alle ansatte stiller på alle styremøter. Alle må melde om 
forfall i god tid før møte. 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
01/13 Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent, ingen saker til eventuelt. 
Bengt 

02/13 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

 Det skal settes i gang arbeid med å lage revidert 
organisasjonsplan for RORK før sommeren. Dette lages etter 
mal utviklet av Idrettskretsen. 

 Til dette arbeidet er ferdig og godkjent av medlemmene 
etablerer styret følgende grupper som alle rapporterer til 
styret:  

o 1) Stevnegruppen med følgende undergrupper: 
 Sekretariat 
 Oppstalling 
 Teknisk og parkering 
 Bane 
 Dommerbod 

o 2) Rideskole, 3) Profilering og sponsor, 4) Anlegg og 
dugnad, 5) Kiosk 

 Dette kommer i tillegg til det daglig / sportslig leder og 
administrasjonsleder tar ansvar gjennom sine stillinger i 
klubben 

Ungdomsrepresentant i styret - styret venter med dette til 
neste årsmøte da vil vi be valgkomiteen om å identifisere en 
ungdomsrep. Som stiller til valg. 

 

Bengt 
 
 
 
 
 
 

03/13 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 

Ingen fremdrift på det ovenstående grunnet andre prioriteringer så 
som stevnegjennomføring 

 
 
 
Geir / Bengt 
 
Bengt 
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 Sjekke med mattilsynet om det er lovlig å ikke tilby utslipp 
av hester som en del av klubbtilbudet. 

Status: Styreleder har sjekket med mattilsynet og det er ikke 
lovpålagt å slippe ut hester som en del av klubbtilbudet, dette 
er eiers ansvar. 

 

04/13 Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Forenkling og frekvens av regnskapsrapporter 

 Oversikt over tilganger til bankkontoer 

 Søknad om momskompensasjon 

 Lage rutiner for rapportering på økonmi til styret 
Aksjon: Stig-Erik velges som pådriver på sak 04/13 og 05/13. 
Aksjon: Styret vil ha et ajourført regnskap hver måned. 
Administrasjonen skal levere alle bilag til regnskapskontoret innen 
14 dager etter månedslutt. Regnskapskontoret sender melding nå 
regnskapet er oppdatert samt sender ut forhåndsdefinerte 
rapporter 
Aksjon: Søke om momskompensasjon før fristen går ut i august 
 

 
Stig-Erik, Kristine, 
og Ingrid 

05/13 Utestående fordringer, inkasso og forlikssaker 

 Denne saken henger nøye sammen med 04/13 og burde 
sees under ett. 

 Se på rutiner for utestående fordringer slik at dette fanges 
opp tidligere og det tas aksjon umiddelbart 

 Se på kost og mulighet for Outsource fakturering – finne 3 
leverandører og lage konkurranse 

Aksjon: Stig-Erik velges som pådriver på sak 04/13 og 05/13. 
  

 
Stig-Erik, Kristine 
og Ingrid, Gerd 
 
 

 Revidere avtale for oppstallører 
Aksjon: Hente inn avtaler fra andre klubber og foreslå revidert 
avtale for klubben, enten som vedlegg eller erstatning for den 
eksisterende. (PS: styreleder har lagt inn noen avtaler på 
dropbox som kan sees på). 
 

 

Ingrid / Kristine 

05/13 Saker fra drift 

 Status stevner 
o Distrikts stevne WCT 10-12.5.13 

 Resultat og erfaringer 
o Elitestevne 24-26. mai 2013 

 Godt i gang med planlegging, har grei 
kontroll.  

Det blir litt mye armer og bein og siste liten arbeid på de to 
siste stevnene og slik kan det ikke fortsette.  Heldigvis har 
Klubben har medlemmer med stor dugnadsvillighet og 
innsats, men vi må ikke belaste de samme hele tiden.  
 

 
Geir / Bengt 
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Aksjon: Ferdigstille kompetanse og behovsoversikt slik at 
flere kan bli spurt om å hjelpe samt ha en ambisjon om å 
utdanne / lære opp kritiske funksjoner med egne 
medlemmer til fremtidige stevner - Bengt 
Aksjon: styret vil gjerne organisere en enkel samling før 
sommeren som takk for hjelpen til alle som har bidratt ifm 
stevner og annet dugnadsarbeid så langt i 2013. Gerd og 
Jarle tar ansvar. 
Aksjon: Lage forslag til stevner før høst 2013. Legge inn Pay 
and Jump stevner på onsdager og lørdager. Vi arrangerer 
Landsstevne 18-20.10.2013. Vi setter opp et 
Klubbmesterskap mot slutten av året. Søknadsfrist for 
stevner til 2014 er 1.8 og RORK vil satse på å sende inn en 
grundig og god søknad om stevner til neste år også.  
 
Vedtak: De gamle boksene er avstengt av mattilsynet og 
skal IKKE brukes ifm stevner lenger. 
 

06/13 Saker fra sportslig leder 

 Oppdatering neste møte da Geir ikke var på møte 
 

Geir 

 Statusrapport fra sponsorgruppen 

 Langsiktig 

 Kortsiktig 

 Status søknader om støtte 

 Status klubb jakker og klær 
Aksjon: Ta fornyet kontakt med potensielle sponsorer for 
sponsing ut året og 2014.  
Sjekke hvilke andre søknader vi kan sende søknad til. 

 

Stig-Erik 
 
 
 
Gerd hjelper 

07/13 Saker fra Rogaland Idrettskrets 

 Status medlemsundersøkelsen 

 Møte med Idrettskretsen 
Mesteparten av dokumentasjonen som Rogaland Idrettskrets har 
Møte med Idrettskretsen avtalt til 10.06.13 for videre oppfølging 
og relasjon. 

Bengt / Stig-Erik 
 

08/13 Saker fra Rytterforbundet 

 Noen kurs? 
 
 

NA 

09/13 Saker fra Rogaland Rytterkrets 
 

NA 

10/13 Arbeid for et godt miljø i klubben – klubben har vært igjennom en 
turbulent tid som dessverre har gått utover det fine klubbmiljøet. 
Styret i klubben tar dette alvorlig og vil få laget en handlingsplan for 
å bygge opp et godt klubbmiljø slik at dette blir et sted og en klubb 
som trekker til seg nye medlemmer, oppstallører, gjester på stevner 
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og bygger opp et rykte og renommé vi kan være stolte av.  
Aksjon: Utkast til plan er påbegynt, jobber videre med den i løpet 
av sommer og høst 
 

Bengt 

11/13 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
20.08.13, 19:00 – 20:30 
 
 

Bengt / Ingrid 

 


