
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

06.07.2015 
19:30 

Sted Rytterstuen, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Jan Kristian Sigrid, Guro 

Forfall Geir 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

 Satsningsgruppe,  Anne Fossan 
presenterer. 
Gjelder både dressur og sprang. 

 Være en av Norges 
største klubber 

 Rekruttere fra rideskole 

 Forutsetningen;  Aktiv 
konkurranseutøver fro 
klubben. 

 Hva forventer klubben; 
1) Bekrefte at du skal være 

aktivt med så sant du 
kan. 

2) Vilje til å gjennomføre 
målrettede 
egentreninger 

3) Aktiv stevnedeltakelse 
for sesongen. Gitt antall 
stevner. 

4) Bidrag i forhold til 
dugnadsarbeid (feks 
leier på 
nybegynnertimer). 

5) Positiv pådriver for 
inkluderende miljø. 

6) Tilbudet kan falle vekk 
om man ikke oppfyller 
kravene 

7) En egen 
satsningsgruppe i 
rideskolen.  

 Treneren bestemmer 

 



hvem som har størst 
utbytte av trening 
sammen. 

 Tilbudet er; 
*Trening tilrettelagt 
med bestemte mål 
* weekendtrening 
*trenersamling før 
sesongen 
*Fire klubbkvelder som 
knyttes til 
weekendsamlingene. 
Sosialt samvær. To nå i 
løpet av høsten. 
*En gjestetrener i løpet 
av sesongen. 
*En dag med pay and 
jump./Pay and ride 
* samme helg for 
sprang og dressur 
* Tema for sosiale 
kvelder -> første 
kvelden «hvordan være 
en god ambassadør for 
rideklubben ute på 
stevne». 
 

Målet litt på sikt er at klubben 
skal bidra litt. 
At vi sponser noe av 
weekendtreningene feks. 
Rideskoleelevene må betale for 
weekendtreningene når man 
benytter rideskolehestene. 
 
Hvem skal kunne være med? 
Alle medlemmer? Bare 
oppstallere ? 
 

21/15 Mobilmast Mobilmast 
- Dagens; tilgang til 

bygget; De tilapsser seg 
- Strømforbruk; det tar 

leverandør 
- Omformuler 

kontrakten. 
- Pris, indeksregulering – 

foreløpig er det ikke 

Sigrid – lage nytt forslag til 
kontrakt/endringer i kontrakt i 
løpet av kommende uke. 
 
Jan Kristian sjekker beløpet. 



der. 
- Avtalen må ha en 

oppsigelsestid. 
Sigrid sender ut et forslag til 
revidert avtale i løpet av en uke. 
 
Ingrid og Jan Kristian er 
negative til strålingsfaren. 
 
Jan Kristian sjekker beløpet per 
mast. 

25/15 Brannsikring i rideskolestallen 
- Må på plass 
- Guro sjekker opp hvilke 

anlegg som finnes 
- Evakueringsplaner må 

opp. 
Brannøvelse 

- Geir snakker med Lisa. 
- Vi lager i første omgang 

en varslet brannøvelse 

Guro/Geir 
Saker som står fra sist 
styremøte 

26/15 Alarm i nystall 
- Vurdering av kamera i 

tillegg til alarm 
- Fjerne vinduer til de to 

store salrommene 

- Bengt snakker med Jan 
Kristian om mulighet for 
fjerning av vindu. 

27/15 Saker fra drift; 
- Rideskolehester er på 

planen. Ingrid følger 
opp flere. 

Ingrid – følg opp om 
rideskolehester. 

29/15 Manglende kontrakter 
- Rideskolehester i privat 

eie 
- Ahmed kebab - Bengt 

Guro/Bengt 

30/15 Opprydning i gamle fordringer; 
Hanne Lill sender Ingrid liste, 
som Ingrid går igjennom. 

- Frist; Styremøte i 
september. 

Ingrid – etter ferien. 

31/15 Alarmen går; 
- Minne alle på 

åpningstider. Siste frist 
er kl 22 for å forlate 
stallen. 

-  

Ingrid sender ut mail. 

32/15 Økonomi generellt 
- Kontoen er tom for 

 



øyeblikket. 
- Stalleie er fakturert 

igjen 
- Ingenting ligger til 

forfall av store ting. 
Vi forsøker oss med 7 dagers 
betalingsfrist for rideskole.  
Faktura sendes ut etter time 1. 

33/15 Lars Rasmussen som fast 
dressurtrener? 

- Vi trenger to 
alternativer som 
framlegges for 
medlemmene. Dette 
må være virkekraftig fra 
høsten (1 sept i siste 
instans) 

-  

 

         Referent; Guro Inderberg 


