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Dato: 
Tid: 

02.05.17 
19:30 – 21:00 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Peder, Ellen, Nina, Ida, Bengt 
 

Forfall: Ove Magnus Bore 
 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
01/17 Godkjenning av innkalling 

Gjennomgang av aksjoner fra årsmøte og arbeidsmøter 
Status / Aksjoner: Innkalling godkjent, alle aksjoner etter årsmøte fullført. 
 

Bengt 

02/17 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

• Gjennomgang av regnskap 

• Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  

• Utestående fordringer 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• økonomien er OK.  

• Overgang til EHF / elektronisk faktura begynner å gi effekt på 
arbeidsbelastningen til Ingrid.  

• Vi har fremdeles et par inkasso saker gående, men det er fremdrift. 

• Peder tar ansvar for å gå igjennom utestående fordringer og videre 
fremdrift for å komme ajour her. 

• Peder skal ha tilgang til Nordea. Bengt Sender nødvendig info. Og 
stenger tilganger til gamle styremedlemmer. 

 

Peder / 
Bengt 
 

03/17 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

• Status revidering av organisasjonsplan for RORK 

• Status og fremdrift - utvalg og grupper:  
1) Ledelse, admin, drift – Geir / Ingrid / Bengt 
2) Sportsutvalg – Ellen 
3) Stevne - Ingrid 
4) Kiosk - Ellen 
5) Profilering – Ida 
6) Sponsor - Peder 
7) Anlegg og dugnad – Ingrid 
8) Areal disponering – Bengt, Peder, Ove Magnus 

Status / Aksjoner / vedtak:  

• Avtale med Geir går snart ut. Bengt, Ellen og Peder ser på dette og 
kommer med forslag til styret. 

Alle 
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• Ellen rapporterte god fremdrift fra sportsutvalget med 
satsningsgrupper, Rideleir i sommer osv. 

• Sportsplan må ferdigstilles til neste styremøte og skal virke fra 
høsten 

• Ellers er det en fantastisk god fremdrift i alle undergrupper på alt 
ifm 50 års jubileumsstevne – utrolig bra innsats av alle. 

• Æresmedlemmer: Skal vi fortsette med dette? Statuetter for 
æresmedlemmer må uansett gjenskapes / lages på nytt. Diskusjon 
til neste møte. 

• Areal disponering – venter på vedtak fra kommunen 

• Vi ønsker å få til et foreldremøte før sommeren – tentativ dato 20.5 
 

 

04/17 Status - aksjoner fra årsmøte 
 

Bengt 
 
 
 

05/17 Saker fra Rogaland Idrettskrets Bengt 
 

06/17 Saker fra Rytterforbundet 
 

Bengt 

07/17 Saker fra Rogaland Rytterkrets  Ida 

08/17 Status arbeid med klubbmiljøet 

• Sette dato for medlemsmøte 

• Lage agenda – handlingsplan for mobbing,  

Bengt / 
flere 
 

09/17 Ny sak: Behandler forslag om å gjenåpne Spa stallen 
1) Skal stallen åpnes for regulær utleie? 
2) Hvilke utleie kriterier skal gjelde? 
3) Hvilken prosess skal vi ha for evt utleie? 

 
 Status / Aksjoner / vedtak:  
 
Vedtak: Det inviteres til søknader om å flytte bort i denne stallen. Styret 
vurderer søknadene og står for innvilgning 
 

Bengt 

10/17 Ny sak: Beslutte om vi skal inngå leasing av ny traktor. Se utsendt 
dokumentasjon fra Peder tidligere 

• Vedtak: Styret har besluttet å lease ny traktor. Peder signerer på 
vegne av klubben. Dokumentasjon og signert avtale legges i 
dropbox. 

 
 

Peder 

11/17 Andre saker - eventuelt 
 

?? 

12/17 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
 
 

Bengt 
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