
Orientering fra RORK og styret   
 
Rogaland Rideklubb er for tiden i prosess med Rogaland Idrettskrets vedrørende en 
medlemsundersøkelse for perioden 2011 - 2012. Denne prosessen startet våren 2013. 
Dette innebærer at Idrettskretsen har krav på å få dokumentasjon så som 
medlemslister, regnskap, styreprotokoller, årsmøteprotokoller, hovedbok, 
organisasjonsplan, samarbeidsavtaler med medlemmer, ansatte, oversikt av bankkonto 
osv. Styret i klubben har derfor de siste månedene jobbet intenst med saken. Vi har i 
denne prosessen benyttet anledningen til å gå opp klubbens rutiner internt, fremskaffe 
etterspurt dokumentasjon, for å endelig kunne møte kretsen på alle punkter i 
medlemsundersøkelsen. Der gir vi korrekte og gode svar på alle de spørsmål som 
idrettskretsen har stilt.  
 
Styret mener at det siste brevet fra Idrettskretsen inneholder en rekke uriktige 
påstander, misforståelser, feil og mangler som vi har punkt for punkt dementert og 
forklart i vårt seks siders tilsvar. Idrettskretsen mottok siste tilsvar fra klubben 17.09. 
De har informert oss om at saken nå er til sluttbehandling. Saken har hatt høyeste 
prioritet fra sittende styre. Vår revisor, regnskapsfører og sakfører er for øvrig informert 
fra klubbens side om innholdet i undersøkelsen og blir fortløpende involvert og 
oppdatert. Idrettskretsen har på sin side hatt dialog og informert Rytterforbundet, 
Rytterkretsen og Idrettsrådet i Stavanger.  
 
Parallelt med at vi nå har denne dialogen med Rogaland Idrettskrets, har dessverre 
brevet fra Idrettskretsen til klubbens styre kommet på avveie og lekket ut til en 
journalist i Stavanger Aftenblad. Vi forventer at dette dermed vil komme på trykk en av 
de nærmeste dagene. Dette beklager vi på det sterkeste, da saken ikke er 
ferdigbehandlet hos Idrettskretsen og heller ikke er omfattet av offentlighetsloven. Vi 
har ingen grunn til å tro at det er noen tilknyttet styret som har lekket dette til avisen.  
 
Styreleder får ikke mulighet for å ”godkjenne” innholdet i den varslede avisartikkelen, 
men har vært i dialog med journalisten for å få belyst vårt syn på saken. For å få gitt 
journalisten et mer nyansert syn på saken har vi valgt å gi ham kopi av vårt tilsvar til 
Idrettskretsen, regnskap og revisorberetning da vi ønsker full åpenhet om dette. 
 
Med det gode arbeidet som er lagt ned den siste tiden, hadde vi håpet at prosessen nå 
snart var ute av verden, men vi vil altså få en del etterdønninger som vi dessverre ikke 
kan gardere oss mot. Vi får håpe at vinklingen likevel er positiv for oss og at klubben får 
den nødvendige arbeidsro fremover, som skal til for å bygge et godt idrettsmiljø og en 
veldrevet klubb.  
 
Det kan være verdt å nevne at klubben fra innsiden for tiden preges av stor optimisme 
og et svært godt idrettsmiljø hvor styre og ansatte har en felles forståelse for hvordan 
Rogaland Rideklubb skal drives fremover. Klubben skaper gode sportslige resultater og 
har en stall av unge og svært talentfulle ryttere. Vi har også fått flere nye oppstallører. 
Hjertelig velkommen til dere! 
 
Vi er svært motivert for å få vår tradisjonsrike klubb tilbake der den hører hjemme og 
håper dette blir hensyntatt av Rogaland Idrettskrets i den endelige vurderingen av 
klubbens fremtid. Et mulig negativt utfall kan være at Idrettskretsen ikke er fornøyd 



med driften i årene 2011 - 2012 og konkluderer med å anbefale at klubben vår mister 
sitt medlemskap i NIF. Da kan klubben anke denne avgjørelsen til Lovutvalget i 
Idrettsforbundet. Med det fundamentet vi har i dag og den konstruktive dialogen 
sittende styre har med Idrettskretsen, håper og tror vi ikke dette vil skje. 
 
Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i det gode arbeidet 
frem til nå og ber våre medlemmer om å ta kontakt med styret om dere har spørsmål i 
saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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