
Styremøte Rogaland Rideklubb 

 
Dato: 
Tid 

07.09.2015 
17:00 

 Sted Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Geir, Jan Kristian, Sigrid, Geir 

Forfall Ingen 

 
Agenda og Protokoll 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

34/15 Satsningsgruppe; 
Anne Fossan fra sportsutvalget 
informerer om det utarbeidede 
forslaget til stasningsgruppe.  
* Tilbudet skal gjelde alle som 
ønsker det 
* Det vil være to samlinger i 
halv året. 
 
Styret må ta stilling til 
avlønning av trenere og hva 
klubben kan sponse. 
 
Styret stiller seg bak forslaget, 
og ønsker en prøveperiode 
fram til jul, med ny evaluering 
på første styremøte etter 
nyttår. 
 
Det vil informeres på neste 
medlemsmøte om dette. 

 

35/15 Mobilmaster, styret går inn for 
mastene med 2 stemmer for 
under forutsetning av at 
Telenor aksepterer å 
indeksjustere den årlige 
kompensasjonen. 

Bengt/Guro/Sigrid 

36/15 Søkning om å bli 
satsningsklubb; 
Vedtatt å søke om å bli 
satsningsklubb hos NRYF i deres 
nye klubbsatsningsprogram. 

Bengt/Guro 

37/15 Opprette bruker nr 2 fra styret 
hos Nordea 

Guro 



38/15 Innkjøp av dressurrail: 
Vedtatt ved bekreftelse på sum 
av sponsorpenger for LM 

 

39/15 Oppstalling; 
Ingrid oppdaterer venteliste. 
Guro oppdaterer stallkart 
- gjennopptas på neste 
styremøte når oppdateringer er 
gjort 

Guro/Ingrid 

40/15 Landsmesterskapet i dressur; 
Styret sjekker med 
rytterkretsen om dette er noe 
vi kan søke støtte til 

Bengt 

41/15 Timeprisen i rideskolen har ikke 
blitt økt særlig mye de siste 
årene. 
Styret vurderer økning av 
prisen for neste semester. 
Vedtak av eventuell størrelse vil 
fortsatt bli diskutert 

 

42/15 Leietid for anlegget; 
Med sykehusavgjørelsen kort 
tid unna vil det være naturlig å 
se om vi kan øke leietiden, og 
slik sett bli tilgodesett med 
tippemidler. 
Sigrid spiller inn at vi har hatt 
anlegget i mange år, og kan ha 
mulighet for å ha «hevd» på 
området. Det kan også være 
slik at tippemidler blir 
tilgodesett med mindre enn 25 
år med leietid. Styret må se 
nærmere på denne saken. 

Sigrid 

43/15 Gjennomgang av klubbens 
avtale med fylkeskommunen i 
forhold til Stian Rimestad. 
- For å sikre oss at Stian ikke går 
glipp av noe i sin avtale vil Jan 
Kristian som har erfaring med 
læreavtaler fra sin arbeidsplass 
gå gjennom avtalen og gi styret 
feedback på dette ved neste 
styremøte. 

Jan Kristian 

44/15 Ny kioksgruppe 
Styret har akkurat fått beskejd 
om at Tove Karin ikke lenger 

Hele styret + de ansatte 



ønsker hovedansvar for 
kiosken. Styret må få satt 
sammen en ny kioskgruppe. 
Diskusjon om muligheter for å 
få levert varer på døra vil 
avhjelpe situasjonen og gjøre 
oppgaven som ansvarlig for 
kiosken. Dette må på plass så 
snart som mulig. 

45/15 Økonomigjennomgang 
- som vanlig på høsten 
- gå gjennom purrelister 
- gå gjennom aksjoner fra 
revisor fra sist gjennomgang av 
regnskap 

 

         Referent: Guro Inderberg 


