
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

08.02.2017 
19:00 

Sted Sekreteriatet, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Stine 

Forfall Geir, Jan Kristian, Rune, Sigrid 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

01/17 Godkjenning protokoll fra sist 
møte; 

- Godkjent – utestående 
saker repeteres ved 
neste møte. 

-  

 

02/17 Økonomi;  
-  

Vedtak; 
- Ingen vedtak gjort 

 

 

03/17 Oppstalling –  oppdatering 
Ingrid/Guro oppdaterer stallkart 
Guro sender Ingrid kontrakt for 
privateide skolehester. 
 
 
Vedtak; 

- Ingen saker trenger 
vedtak 

Guro/Ingrid 

04/17 50-års jubileum 
Startopp møte er avholdt. Det 
vil bli sendt ut informasjon. 
 
Diskusjon omkring vedtak på 50 
000 kr i førstepremien for 
høyeste klasse i Rogaland 
Derby. Startavgift osv. vil ha 

Bengt 



innvirkning.  
Sikkerhetsventiler må inn, 
redusering av premie om man 
ikke få nok startende.  
 
Vedtak; 
Enstemmig vedtak for 50 000 i 
førstepremie i høyeste klasse 
under Rogaland Derby. 
 

05/17 Salg av dressurrail 
- Soma ønsker å kjøpe 

railen vår. 
- Guro stiller seg bak salg 

av rail under 
forutsetning av at 
tilbakelånsavtale skrives 
inn i kontrakten for salg.  

Vedtak; 
- Rail selges til Soma 

rideklubb. 

Bengt/Guro 

06/17 HMS (fast gjennomgang) 
Ingen hendelser å rapportere 
 

- Stian trenger en maske 
når han harver 
ridehallen. Det er ingen 
rimelige masker å 
oppdrive, da disse ikke 
filtrer ut eksos. 

- Forslaget er inntil videre 
å begrense 
sammenhengende tid 
som brukes ved harving 
innedørs til vi har 
etablert hvilken maske 
som vil være god nok. 

Vedtak; 
- Stian kan ikke harve 

mer enn en hall, og 
maksimum 5 minutter i 
ett strekk. Deretter må 
ha være ute i frisk luft i 
minimum 20 minutter. 

- Bengt opplyser de 
ansatte om vedtaket 

Bengt 

07/17 Lærebedrift  



- Stian er ferdig i lære hos 
oss til sommeren. Vi kan 
fortsatt stå som aktuell 
lærebedrift. Diskusjon 
rundt dette viser at 
klubben er svært 
interessert i dette, og at 
vi ønsker oss en ny 
person i lære. Ingrid 
kommer i kontakt med 
fylkeskommunen for å 
sikre at vi selv deltar i 
utvelgesesprosessen. 

Vedtak; 
- Rogaland Rideklubb 

ønsker fortsatt å være 
lærebedrift. 

08/17 Diverse 
- Samling for gutter som 

rir er foreslått. Styret 
syns dette høres veldig 
spennende ut, og at vi 
definitivt bør ta tak i 
det. 

 

   

         Referent; Guro Inderberg 


