
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

11.01.2016 
18:00 

Sted Sekreteriatet, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Sigrid (deler av møtet), Jan 
Kristian, Merethe (kontrollkomitee 

Forfall Geir 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

01/16 - Utestående fordringer; 
2 saker er hos 
inkassobyrå/sendt til 
inkasso.  
Følger opp manglende 
betaling på en annen 
fordring (Ingrid) 

Ingrid 

02/16 - Hvilke undergrupper 
mangler fortsatt 
igangsetting; 
* Sponsorgruppe, evt 
gruppe som jobber mot 
komunen for sletting av 
gjeld osv. 
*»Nevenyttiggruppa» 

Vedtak; 
Gruppene må sees på når vi vet 
mer om styrets sammensetning 
etter valget i mars. Bengt følger 
opp så snart nytt styre er satt 
 

Bengt 

03/16 - Pensjonsinnbetalinger 
for Geir og Ingrid 
*Når ble innbetalingene 
obligatorisek, når 
gjelder 
ansettelsesforholdene 
fra. 

 
Vedtak; 

Bengt 



Bengt kontakter Gjensidige for å 
få klarhet i bestemmelser, og 
når vi hadde oppstart.  
Etter denne avklaringen 
kommer styret tilbake til saken 
og gjør vedtak på hva vi evt 
«mangler» i innbetalinger 

04/16 - Brannvarslingsanlegg i 
stallbyggene 
Det eksisterende i 
nystallen virker ikke. 
Dette har heller aldri 
virket optimalt. Det må 
også opp anlegg i 
skolestallen 

 
Vedtak; Guro prøver å få tak i 
historikken for feilrettinger på 
anlegget som står. Innhenter 
også priser for anlegg i 
skolestall og finner ut om det i 
nystallen evt hahr en garanti 
eller returrett. 

Guro 

05/16 - Nye regler for NIF 
krever endringer av 
vedtektene. 

- Hva innebærer dette for 
oss, og hvordan må 
vedtektene endres 

Vedtak;  Sigrid setter seg inn i 
hvilke endringer vi trenger 

Sigrid 

06/16 - Forslag om å igangsette 
«samling uten hest» på 
kretsnivå. Det finnes 
allerede på nasjonalt 
nivå 

- Enighet om at dette kan 
være interessant om 
det belyser temaer 
omkring trening osv. 
Som er vanskelig å få 
tak på ellers. De fleste i 
styret mangler 
kunnskap om hva 
samlingene består av. 

- Bengt skal sende alle 
informajson om 

Bengt – sende agenda 



agendaen fra samlingen 
på nasjonalt nivå. 

 
Vedtak; Alle leser seg opp på 
hva dette innebærer og 
diskusjonen fortsetter på et 
senere styremøte når man har 
flere innspill 

07/16 - Frostspreng 
- Vi har et stadig problem 

med frostspreng 
gjennom vinteren, og 
vann lekker. Det har vist 
seg veldig vanskelig å 
lokalisere alle 
stoppkraner på 
anlegget.  

- Forslag om at James får 
ansvar for å finne 
stoppkranner og 
markere disse.  

- Forslag om å kjøpe 
frostvakt 

Vedtak; 
James får ansvar for å finne og 
merke stoppkraner. 
Jan Kristian innhenter pris på 
frostvakt 

Jan Kristian 

08/16 - Hvilke innvesteringer 
må gjøres på kort sikt? 

- Brannvarslingsanlegg i 
skolestallen 

- Container til 
hindermateriell 

- Flere kjenner noen som 
kanskje vet om en 
container, og vil ta 
kontakt med disse. 

 

Guro/Bengt 

 -   

         Referent; Guro Inderberg 


