
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

01.09.14 
17:00 – 18:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Stig-Erik, Gerd, Guro, Tove Karin, Bengt, Ingrid, Geir – Arnt og Arnhild fra kontrollkomite. 

Forfall: Ingen 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
22/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. 

Innkalling godkjent, protokoll fra forrige møte godkjent. 
 
Agenda: 

 Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Aksjoner og utestående saker fra sist møte 

 Status implementering av organisasjonsplan / handlingsplan 

 Saker fra drift 

 Saker fra sportslig leder 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets / idrettsforbundet 

 Saker fra Rytterforbundet / rytterkrets 

 Status arbeid med klubbmiljøet 

 Nye saker 

 Eventuelt 
 

Bengt 

23/14 Status økonomi, regnskap og budsjett: 
Stallen er full og det er venteliste på oppstalling og rideskole! Godt jobba. 
Styret har revidert nedbetalingsavtale med en av de største kreditorene, noe 
som bør gi klubben en bedre økonomisk forutsigbarhet og likviditet 
fremover. 
Vedtak: Få på plass en enkel regnskapsanalyse med nøkkel tall så som 
break/even og annet for drift av klubben - helst nedbrutt på underprodukter. 
Oppdatering av økonomirutinene og inntekt / utgifter. Kan vi forhandle bedre 
avtaler på Lån, forsikringer, strøm, telefon, osv. Ta kontakt med Regnskap og 
revisor for forberedelse til ny RIK medlemsundersøkelse våren 2015. 
Aksjon: Forespørre RIK om når vi kan få kurs i Økonomi, styrekurs 
Aksjon: Stallkartet skal holdes oppdatert med navn på hest, eier, beløp i mnd 
og en forklaring hvis beløpet avviker fra vanlige rater. – Ingrid og Guro 
 

 
 
 
 
Bengt 

24/14 
 

Aksjoner og utestående saker: 
 
Aksjon: Guro og Ingrid oppdaterer rideskole pakke til også å inkludere 
informasjon om medlemskap 
Aksjon: Guro lager utkast til søknader om støtte og får kommentarer før 
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fristen. 
Aksjon: Enda noen utestående signerte oppstalingsavtaler, men det minker – 
Guro holder trykket. Ferdigstille avtale for privatskolehester 
Aksjon: Medarbeidersamtaler med Geir og Ingrid gjennomføres i september. 
Aksjon: Stig-Erik foreslår en info pakke som kan lages klar og deles ut til nye. 
Aksjon: Dato for stallmøte 
Aksjon: Geir tar kontakt med fylkeskommunen og rydder opp angående 
betaling fra Fylkeskommunen for Stian. 
 

25/14 Status implementering av organisasjonsplan / handlingsplan 
 
Styret har gjennomført egne arbeidsøkter i august for å revidere 
handlingsplanen. 
 
Aksjon: styret må få se et utkast til avtale for privatskole hester før den kan 
vedtas – Guro. 
 
Søknader om støtte / sponsorer. 
 

 

26/14 Saker fra drift 
Fullt senter med venteliste! Kjempejobba alle sammen. Nå må vi sørge for å 
holde senteret fullt og snu alle steiner for å ta inn flere. 
Rideskolene i sommer gikk meget bra. 
Dugnad gikk bra, men det gjenstår en del. 
 

 

27/14 Saker fra sportslig leder 
Møter i sportsutvalget er gjennomført. Har søkt på sprang stevner. Dressur 
har utsatt fristen. 
 

 
Geir 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets / idrettsforbundet – ingen 
 

 

 Saker fra Rytterforbundet / rytterkrets – ingen 
 

 

 Status arbeid med klubbmiljøet 
Venter på dato for nytt stallmøte. 
Når terminlister er klar for 2015; bør vi sette ned en komite til å lage en plan 
for felles turer til stevner og evt sommerleir 2015? 
Prosjektet «Jenter i fokus» hadde oppstart 26.08 med godt oppmøte. 
 

 

28/14 Nye saker 
Betaling fra Fylkeskommunen for Stian skulle inkludere alle kostnader, nå er 
det minus arbeidsgiveravgift. 
Aksjon: Geir tar kontakt og rydder opp. 
 
Ingrid ønsker å bli agent for Spillers for gjennom sitt enkeltmannsforetak og 
ber om tillatelse fra styret. 
Vedtak: Styret godkjenner at Ingrid gjennom sitt enkeltmannsforetak blir 
agent for Spillers for. Foret skal i utgangspunktet kun tilbys private 

 
Geir 
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oppstallere, det skal ikke tas inn som for til rideskolehestene. Foret skal ikke 
oppta noe særlig lagringsareal på klubben som er til hinder for annen bruk for 
klubben. Det blir fortløpende evaluering av hvordan grenseflaten mellom 
dette foretaket og Ingrids arbeidsoppgaver for klubben fungerer. 

 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 06.10.14 – 17:00 – 19:30 
Styreleder kaller inn til en arbeidsøkt på handlingsplan før neste møte. 

Bengt / 
Ingrid 
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