
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

13.03.14 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Kristine, Bengt, Ingrid, Hanne-Lill 

Forfall: Jarle, Gerd, Stig-Erik (Kjersti, Trond kontrollkomite) 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
04/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Innkalling og forrige protokoll godkjent.  
Mye frafall som ble varslet tett opp mot møte. Etter en rask sjekk av loven ble 
vi enig om at vi er beslutningsdyktig med styreleder og kasserer til stede. Ble 
ening om å begrense møte til å kun omhandle forberedelser til årsmøte. 
 
Agenda: 
1.       Gjennomgang av regnskap 2013 samt så langt i 2014 ?  
2.       Forberedelse til årsmøte 
3.       Utestående (viktige) aksjoner 
4.       Status på handlingsplan 
5.       Behandle innkomne forslag 
6.       Eventuelt 
 

Bengt 

05/14 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 
Fokus på å få ferdig regnskap til årsmøte.  
Hanne-Lill tok en gjennomgang av hva som mangler. Ligger an til overskudd. 
 

 
Flere 
 

06/14 Forberedelse til årsmøte, sak og ansvarlig: 
a.       Agenda og sakspapirer - Bengt 
b.      Dirigent - Tor Arvid Bruskeland (tidl. styreleder i RIK og styreleder i 
Idrettens hus Rogaland AS) 
c.       Referent ? pluss 2 til å underskrive protokoll ? styret foreslår 
d.      Årsberetning ? må ferdigstille. Bengt har laget utkast, Stig-Erik tar den 
videre. Kommentarer fra alle. 
e.      Regnskapet og revisorberetning ? Kasserer tar ansvar for dette. Legges 
frem på årsmøte av kasserer (med støtte av Ingrid og Hanne-Lill) 
f.        Behandle forslag og innkomne saker 
g.       Fastsette medlemskontingent ? Styret må lage forslag, ref diskusjon 
rundt rideskoleelever som medlemmer rundt revidert prisliste 
h.      Budsjettforslag ? styret må lage forslag 
i.         Organisasjonsplan ? venter på innspill 
j.        Valg av statsautorisert revisor 
k.       Valg: 

Flere 
 

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


  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

                 i.      Leder 
                ii.      1 medlem 
                iii.      1 vara 
                iv.      Kontrollkomite 
                v.      Valgkomite ? styret må lage innstilling 
                vi.      Utvalg ? forslag på forhånd, godkjennes på årsmøte 
                vii.      Representanter til ting og møter der klubben har repr. Rett ? 
foreslår for årsmøte at styret får frihet til å velge selv. 
 

07/14 Aksjoner fra årsmøte 30.04.13 

 Rogaland Rideklubb prioriterer å bygge mobile luftegårder på baksiden av 
ridehuset i løpet av 2013 – Inspirert av mobile paddocker på Rosseland 
bestemte styret at vi bygger 5 nye paddocker bak ridehuset i løpet av 
Påsken.  

 

 
Ingrid / 
Bengt 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Nytt styre velges på årsmøte og bestemmer tid og dato for neste styremøte.  
Takk for oss!  
Årsmøte: Dato satt til 9. april 2014 – 18:00 – 20:00 

Bengt  
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