
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

03.11.14 
17:00 – 18:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Stig-Erik, Guro, Ingrid, Geir og Bengt 

Forfall: Ingen 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
29/14 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 

30/14 Status økonomi, regnskap og budsjett: 
Lite penger på konto, men det skal faktureres en siste gang for rideskole 
snart så det skal bedre seg.  
 
Et enkelt analyseverktøy for økonomi er under utvikling. Tas i bruk etter 
oppdatert regnskap fra Regnskapskontor. 
Lønnsjustering: Det har ikke vært lønnsjustering for de ansatte på flere år, ei 
heller indeksregulering.  
Vedtak: Grunnet den positive økonomiske utviklingen i klubbøkonomien 
vedtar styret en lønnsjustering for Geir og Ingrid fra og med 1.12.14 
 

 
 
 
 
Bengt 

31/14 
 

Aksjoner og utestående saker: 
 
Aksjon: Enda noen utestående signerte oppstalleravtaler, men det minker – 
Guro holder trykket. Må Ferdigstille avtale for privatskolehester. 
 
Kurs – Har sjekket med RIK. De kan avholde kurs for oss når det måtte passe 
oss - Bengt 
Stallkart – stort sett oppdatert, men mangler litt info. Må være i drift og 

 

http://www.rogaland-rideklubb.no/


  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

oppdatert ASAP – Guro / Ingrid 
Medarbeidersamtaler – er avholdt for Geir og Ingrid - Bengt 
Stallmøte – dato er satt til 3.11 – Guro/ Ingrid 
Avtale for privatskolehester – ingen fremdrift – Guro / Ingrid 
Fylkeskommunen – Sikre at betaling for Stian skal inkluderer arb. Avgift - 
Bengt 
 

32/14 Status implementering av organisasjonsplan / handlingsplan 
 
Søknader om støtte / sponsorer. 
Guro er påmeldt kurs i Tilskudd. Se www.tilskuddsportalen.no 
 

 

33/14 Saker fra drift 
 
Admin melder behov for 1-2 nye skolehester. Styret trenger en plan for 
hvordan dette kan ordnes. Til neste styremøte. 
Vedtak: Det vedtas at det bestilles inn grus til å fylle hullene rundt ridehuset 
og ny-stallen. Betaling i to omganger grunnet dårlig likviditet. 
 
Styret har revidert rutiner for kiosk og sekretariatet. 
Aksjon: Guro sørger for at rutiner er kjent og implementert. 
 
Nye Oppstallere: Det er fremdeles interesse å komme til RORK for 
oppstalling, det er positivt. Stallen er for tiden full, men ved ledige plasser 
ønsker styret at de neste oppstallere skal være aktive sprangryttere. 
 
Øke kapasitet på rideskolen. Det ble diskutert ulike tiltak som kan gjøre at vi 
øker kapasiteten på rideskolen for å få inn folk på venteliste. Ingenting 
besluttet, avventer evt. nye skolehester og etterspørsel etter jul. 
 
 

 

34/14 Saker fra sportslig leder 
 

 
Geir 

35/14 Saker fra Rogaland Idrettskrets / idrettsforbundet 
 
Aksjon: RORK vil få ny medlemsundersøkelse fra RIK våren 2015. Må bruke 
resten av året til å forberede dette. 
 

 
Bengt 

36/14 Saker fra Rytterforbundet / rytterkrets 
 
Rytterforbundet har invitert alle som skal arrangere L&E stevner neste år til 
arrangørkonferanse på Lillestrøm. Obligatorisk oppmøte. 
Aksjon: Geir, eller Ingrid stiller. 
Guro og Bengt stiller på Rogaland Rytterkretsmøte 4.11.2014 
 

 

37/14 Status arbeid med klubbmiljøet 
Aksjon: Dato for Rideskolecup, klubbstevne, julebord for voksne og barn 
settes fortløpende. 
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38/14 
 
 
 
 
39/14 

Nye saker 
1) Informasjon fra Ingrid og Geir om andre forretningsmessige 

aktiviteter på senteret som ikke er i regi av klubben. 
              Styret tar informasjonen til etterretning. 
 

2) Den gamle traktoren synger på siste verset. Behov for omfattende 
reparasjon, eller ny. 

 
 

 
Geir 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 01.12.14 – 17:00 – 19:30 
 

Bengt / 
Ingrid 
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