
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

01.11.2016 
20:00 

Sted Rytterstuen, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Merethe og Sigrid 

Forfall Geir, Jan Kristian, Rune 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

44/16 Godkjenning protokoll fra sist 
møte; 

- Godkjent – utestående 
saker repeteres ved 
neste møte. 

-  

 

45/16 Økonomi;  
- Brakkeriggen er revet. 
- Rideskolen vil fakturere 

igjen rett over nyttår.  
- Ingen nye saker på 

utestående forfall 
Vedtak; 

- Ingen vedtak gjort 
 

 

46/16 Oppstalling –  oppdatering 
Ingrid oppdaterer, etter et par 
måneder med en til to tomme 
bokser har vi full stall og 
venteliste igjen.  
 
Ny privathest inn i skolen 
(rideskolerytter har avansert til 
egen hest) 
 
Vedtak; 

- Ingen saker trenger 
vedtak 

Rune 

47/16 Arbeidsavtale Geir 
Utgår ved nyttår, må 
reforhandles. Styret diskuterer 
sin instilling til videreføring av 

Bengt 



avtalen kontra andre mulige 
avtaler. Det diskuteres rundt 
den manglende sikkerheten for 
anlegget ved at man fortsatt 
ikke vet noe om fredriften for 
avlastningsvei til sykehus og 
sykehusets byggetrinn. 
 
Vedtak; 
Styret går inn for forlengelse av 
nåværende avtale med inntil to 
år og med innskriving av 
gjensidig mulighet for 
oppsigelse. 

48/16 50 års jubileum 
- Ingen oppdatering da 

Rune har meldt forfall.  
Vedtak; 
Ingen vedtak fattet, men styret 
er innstilt på at det må jobbes 
med 50 års jubileumet så snart 
som mulig. 

Rune 

40/16 HMS (fast gjennomgang) 
Ingen hendelser å rapportere 
 

- Brannvarslingsanlegget 
må klages på og settes i 
satnd eventuelt byttes 
ut. Det er for øyeblikket 
ikke virksomt. Ingrid 
påpeker også at dagens 
varslingssystem er en 
SMS til hennes tlf nr ved 
brann i tillegg til 
alarmen i stallen. 
Anlegget er ikke koblet 
opp mot brannvesenet. 

- De ansattes sikkerhet 
blir diskutert på 
generellt grunnlag, og 
hele styret er 
enstemmig i at 
verneutstyr må gjøres 
tilgjengelig slik at 
enhver er sikret best 
mulig. 

Vedtak; 

Guro 



- Brannvarslingsanlegget 
må klages på til 
Rogaland FK, 
muligheter for 
reklamasjon må sjekkes 
ut, og evt 
erstatningsanlegg på 
kartlegges. 

- Muligheter for direkte 
oppkobling mot 
brannvesenet skal 
vurders. 

- Refundering av utgifter 
til nødvendig 
verneutstyr vedtas. 
Vernesko, samt 
hørselvern anses som 
nødvendig verneutstyr 
for alle ansatte under 
hele arbeidsdagen. 

41/16 Status opplæringsplan Stian 
Rimestad 

- Vi trenger en oversikt 
over hva som allerede 
er dekket og hva som 
gjenstår før fagprøve 

Vedtak;  
- Ta kontakt med 

fylkeskommunen for å 
kartlegge krav til 
prøven, og hva som må 
gjennomgås før 
prøvetidspunktet med 
referanse til kontrakten. 

Guro/Jan Kristian 

42/16 Reguleringsplan 
- Styret innser sin 

begrensing på dette 
området, og må se seg 
rundt for ekstern hjelp 
til å påvirke og komme 
til en enighet med 
Stvanger kommune i 
forhold ti llokalisering 
av anlegget, samt 
mulighet for en lengere 
kontrakt enten på 
nåværende loaksjon 
eller ny lokasjon. 

Ingrid 



Vedtak; 
- Ingen vedtak gjort, 

saken følges opp på 
neste styremøte.  

43/16 Sportsplan 
- For å drive klubben 

framover, og fokusere 
på sporten ser styret 
det som nødvendig å 
utarbeide en plan for 
den sportslige 
utviklingen. Både med 
klubbens ambisjoner og 
mål for kommende 
sesong og i et 
langtidsperspektiv. 

Vedtak; 
- Styreleder lager et 

utkast til sportsplan  
som gjennomarbeides 
av sportsutvalget for å 
sikre at klubbens plan 
er forankret i det 
utvalget som skal  

 

   

         Referent; Guro Inderberg 


