
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

12.10.2015 
17:00 

Sted Rytterstuen, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid,Sigrid, Guro, Merethe Stine 

Forfall Jan Kristian 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

 Satsningsgruppe 
Egenandel 
 
Vedtaket er at klubben dekker 
treners lønn for 
weekendsamlingene de 
kommende to gangene. Så 
evalueres opplegget og styret 
ser hva vi gjør videre. 
 

 

 Brannøvelse 
VI må få til brannøvelse i løpet 
av høsten. Geir snakker med 
rideskoleelev hvis mann jobber i 
brannvesenet 

Geir 

 Tetting av vegg i Marions boks 
 
Vedtak; 
Veggen må fikses. Styret ser på 
hvordan løse dette økonomisk 

Jan Kristian; 
Ser på utførelse og hvem han 
kan få med seg 
 
Bengt; 
Respons til Marion 

 Saker fra drift 
- Geir har hatt utlegg på 

2600 kr for hjemkjøring 
av rideskolehest. 

- Vurderer prisjustering 
for ridetimer for neste 
semester. 

Vedtak: 
- Styret godkjenner Geirs 

utlegg, og attesterer 

 



tilbakebetaling 
- Enighet om at prisen for 

rideskoletimer må økes. 
Størrelsen må vedtas. 

- Neste rytter som flytter 
forsøkes erstattet med 
en dressurrytter 

- Diverse elektritker 
arbeid må utføres. 
Merethe spiller in at 
man kan snakke med 
VG2 på en av de 
omkringliggende 
videregående skoler, da 
elevene trenger praksis 
og gjør dette gratis (vi 
betaler for materialer 
og kjøring) 

 Hendelse med to av klubbens 
medlemmer ved siste stevne. 

- Klubben retter seg etter 
NRYF vedtak i denne 
saken. Styret ønsker 
ikke å utøke denne 
straffen, men har gjort 
det klart for 
medlemmet at denne 
typen oppførsel anses 
ikke som ok ved vårt 
anlegg, eller av et av 
klubbens medlemmer. 

 

 Frivilligheten i klubben 
- Styret ser at det er de 

samme menneskene 
som drar lasset hele 
veien. Det oppleves 
som viktigere og 
viktigere at vi ikke 
brenner ut folk med 
kompetanse og vilje til å 
delta.  

Vedtaket blir å i første omgang 
å kartlegge hvilken kunnskap vi 
mangler, og hvor vi mangler 
frivillige krefter. Kiosken er for 
øyeblikket prioritet 1. 

Ingrid med de som per dags 
dato er «hovedansvarlig» på 
sine områder. 

 Økonomi 
- Budsjett må 

 
Bengt – budsjett 



gjennomgås 
- Purreliste prioriteres og 

sendes til Hanne Lill for 
å fjerne gamle utgåtte 
fordringer 

Guro - purreliste 

 Veiing av høy 
- Sigrid foreslår at høyet 

veies ved enkelte 
tilfeller, for å sjekke. 

- Guro foreslår at man 
kan se på hva en 
høyvogn med vekt, og 
riktig størrelse koster 

Sigrid – sjekke høyvogn 

         Referent; Guro Inderberg 


