
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

11.02.14 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Stig, Gerd, Kristine, Bengt, Geir, Ingrid 

Forfall: Jarle, Kjersti, Trond 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
01/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Innkalling og forrige protokoll godkjent.  
Saker til eventuelt? 

1. Informasjon om dressursatsingen,  
2. Brannvarslingsanlegget i ny-stallen virker ikke optimalt 

 
Agenda: 

1. Besøk fra valgkomiteen 
2. Utsending av organisasjonsplan 
3. Forberedelse til årsmøte 
4. Godkjenning av revidert prisliste (sendt ut tidligere) 
5. Planlegging av resten av stevne sesongen 
6. Gjennomgang av aksjoner fra sist 
7. Gjennomgang av de viktigste punktene på Handlingsplanen 
8. Øvrige aksjoner dekkes ellers nå i hovedsak gjennom handlingsplanen 
 

Gjennomgang av (utestående) aksjoner fra forrige styremøte: 
9. Status «Vasking» og oppdatering av regnskapssystemet  
10. Organisasjonsplan på høring 

 

Bengt 

04/13 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Kasserer bistår administrasjon ukentlig med å scanne inn alle inngående 
faktura. 

 Varetelling – Aksjon: Sjekke om telle lister /rapport sendt inn til 
regnskap? 

 Gjennomgang av regnskap og rapport for 2013 neste møte 

 Vasking av gamle data må prioriteres slik at vi kan stole på rapportene fra 
24Seven 

 Utestående fordringer – god fremdrift. En sak sendes videre til 
forliksrådet, gjennomfører møte angående en annen. 

 
 

 
Ingrid / 
Kristine 
Ingrid / 
Tove-Kariin 
Ingrid 
 
 
 

02/13 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

 Status revidering av organisasjonsplan for RORK – har fått noen 

Bengt 
Stig-Erik / 
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kommentarer fra RIK. Bearbeider disse og sender ut på høring til 
medlemmer – i gang, sendes ut sammen med innkalling til årsmøte. 

Bengt 
 
 

03/13 Aksjoner fra årsmøte 30.04.13 

 Rogaland Rideklubb prioriterer å bygge mobile luftegårder på baksiden av 
ridehuset i løpet av 2013 –Mangler penger til å gjøre noe nå.  

 Fjerning av brakker – Lage oversikt over hvem som eier, Lage et brev, frist 
for fjerning ut året – Ingen fremdrift, Geir må få laget listen. 

 Mattilsynet har nå godkjent flere av brakkene til bruk ifm stevner. Må 
merke godt hvilke som er godkjent og sperre av resten. 

  

 
Geir 
 
Geir 
 
Trond 

12/13 Revidere avtale for oppstallører – ny avtale inngått fra og med 1.1.14. 
Har ikke fått mange ferdig signert i retur – sende purring. 
 

Ingrid og 
Bengt 

05/13 Saker fra drift 

 Rideskolen 
o OK 

 Stevner 
o Innkalle til stevneplanleggingsmøte ASAP. 

 Økt satsing på dressur 
o Godt i gang. Stevnegruppe etablert, stort engasjement til D 

stevne snart. 

 Viktig at alle møkker etter planen for å beholde paddocker fine lengst 
mulig. 

 Brannvarslingsanlegget står og piper og ser tilsynelatende til å være 
ute av drift. Dette må fixes umiddelbart.  

  

Ingrid, Geir 
/ Bengt 

06/13 Saker fra sportslig leder 

 Ingen saker 

 Mentaltreningskurs med Odd Rolfsen 6.3 – invitasjoner sendt ut til 
alle medlemmer og andre klubber. Ser ut som om vi klarer å 
gjennomføre dette. Kretsen har ordnet gratis lokale på Hummeren 
hotell. 

  

 
Geir 
Bengt 

07/13 Saker fra Rogaland Idrettskrets / idrettsforbundet 

 Ingen saker 

Bengt 
 
 
 

08/13 Saker fra Rytterforbundet 

 Fått svar fra Rytterforbundet angående bladet Hestesport. De har 
nettopp vurdert dette igjen, og bladet vil fortsette å være 
obligatorisk. For å kunne ha rideskoleelever som medlemmer 
anbefaler NRYF at vi baker pris på bladet inn i kontingenten for å få 
opp medlemstallet og økt støtte gjennom bl.a. LAM midler. Styret 
vurderer dette og evt. legger det frem på årsmøte til godkjenning. 

 

Bengt 

09/13 Saker fra Rogaland Rytterkrets  Bengt 

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


  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

o Det er sendt ut innkalling til rytterting – RORK kan stille med 
3 stk. Viktig at vi stiller og er med på valget. Bengt og Trond 
blir med, trenger en til. Bengt sender inn påmelding. 

 

10/13 Status arbeid med klubbmiljøet 
Fått nytt forslag til klubbjakker fra Kristina Nyberg / Høks. Trenger noen 
til å dra dette videre. 

 
 

Bengt 
 

13/13 Arbeid med 30 års leieavtale med kommunen – ingenting nytt 
 

Bengt 

01/14 Obligatorisk tjenestepensjon for ansatte –Ingen fremdrift på innhenting av 
grunnlagsdata – purre, eller finne alternativer.  
 

Bengt 

02/14 Prinsipper og priser for eksterne leietakere av klubbens område 
Justeringer av priser generelt 
Forslag til reviderte prisliste og prinsipper for bruk av anlegget sendt ut i 
forkant.  Dette ble gjennomgått og godkjent. 
Aksjon: Legges ut på hjemmesiden 
 

 
 
 
 
Bengt 

 Eventuelt 

 Styret ble informert om møte Ingrid og Bengt hadde med dressur 
representantene - Inger Robertson og Amalie Erevik).  

 
Bengt 
 
 

03/14 Forberedelse årsmøte 

 Sjekke om regnskapsfører og revisor blir klar – lage tidsplan 

 Sjekke med RIK angående dirigent 

 Innkalling senest 09.03 

 Organisasjonsplan sendes ut samtidig med innkalling 
 

 
Kristine  
Bengt 
Bengt 
Stig-Erik & 
Bengt 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 13.03.14 – 19:00 – 20:30 
 
Årsmøte: Dato satt til 9. april 2014 – 18:00 – 20:00 

Bengt / 
Ingrid 
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