
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

13.04.2016 
20:00 

Sted Rytterstuen, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Rune, Geir, Sigrid, Jan 
Kristian 
Fra kontrollkomiteen; Stine og Merethe 

Forfall  

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

14/16 Godkjenning protokoll fra sist 
møte; 

- Godkjent – utestående 
saker repeteres ved 
neste møte. 

-  

 

15/16 Fullmaktsmatrise 
- Diskusjon omkring 

størrelsen på eventuelle 
beløp. 

 
Vedtak; 

- Alle styremedlemmene 
går gjennom matrisen 
til neste styremøte. 
Avgjørelse tas da på 
hvordan vi som 
rideklubb ønsker å 
bruke den det 
kommende året 

 

Alle 

16/16 Aksjoner fra årsmøtet 
- Oppdatere nettsidene 

(Guro) 
- Sende ut dokumenter 

(Bengt) 
- Oppdatere 

Brønnøysundregisteret 
(Bengt) 

- Legge ut dokumenter 

Bengt/Guro 



osv på nettsiden (Bengt) 

17/16 Sportsutvalget 
- Består for øyeblikket av 

Geir, Ingrid, Anne 
Fossan og Bjørn Roth. 
Må etableres med nye 
medlemmer 

 
Vedtak; 
Eksisterende medlemmer 
gjennomfører et møte, og 
kartlegger hvilke funksjoner det 
er behov for. Dette bringes 
tilbake til styret og et vedtak tas 
på nye medlemmer, både antall, 
funksjoner og navn. 

Ingrid 

18/16 Anleggsutvalg 
- Må etableres. Bengt 

ønsker å delta, og får 
dermed ansvar for å 
etablere dette utvalget 
sammen med Jan 
Kristian 

Vedtak; 
Bengt snakker med personer 
man tenker kan ønske å bidra i 
en slik gruppe, og oppretter den 
før neste styremøte. 

Bengt/Jan Kristian 

19/16 Sponser/50-årsjubileumsgruppe 
- Styret ønsker at denne 

gruppen skal sette igang 
planer for feiringen av 
klubbens jubileum. Men 
understreker at dette er 
noe hele klubben må 
delta i. Rammene, de 
økonomiske såvel som 
de tidsmessige tas av 
styret i første omgang. 

 
Vedtak; 
Rune og Bengt snakker med de 
man mener kan være 
drivkrefter i en slik gruppe og 
kommer tilbake i neste 
styremøte med en ferdig 
gruppe 

Bengt/Rune 

20/16 Årshjul Guro 



- Rune har spilt inn at et 
årshjul kan være nyttig 
for å holde orden på 
hvilke aktiviteter som 
venter hver måned. 
Resten av styret stiller 
seg positive. 

Vedtak; 
Guro lager et utkast til årshjul, 
som oppdateres på neste 
styremøte 

21/16 Status oppstallere 
- Full stall 
- Ny oppstaller er grad 1 

FH rytter, klubben må 
derfor legge mer vekt 
på tilrettelegging de 
kommende måndene. 

 
Vedtak; 

- Søke kommunen om 
støtte til tilrettelegging 

Ingrid 

22/16 Saker fra drift 
- Ny vannvogn kjøpt inn 
- Det trengs to nye 

skolehester. 
- Vi har vunnet et hinder 

fra Kubberød, dette må 
fraktes til klubben 

- Nye dekk trengs for å 
lage flere gjerder 

- De gamle brakkene bør 
rives nå 

 
Vedtak 
Vannvogn innkjøp formelt 
akseptert. 
Skolehester må kjøpes inn, og 
styret godkjenner disse 
innkjøpene innenforbi normale 
økonomiske rammer. 
Det er innhentet tilbud på 
fjerning av de gamle brakkene. 
Styret vedtar å bruke inntil 60 
000,- pluss mva for å få dem 
fjerne på forskriftmessig måte. 

Ingrid – innkjøp av skolehester 
Ingrid/Bengt – hinder til 
rideklubben frakt 
 

23/16 Saker fra sportslig leder 
- Klubben har hatt en god 

Geir 



start på sesongen med 
deltagelse på mange 
stevner 

- Treningene er stortsett 
fulle. Flere nye ryttere 
de siste ukene, disse må 
evalueres for å finne sin 
kkorrekte 
treningsgruppe 

Vedtak 
Ingen nødvendige 

24/16 Eventuelt 
- Har søkt godkjenning 

for Rogaland Rideklubb 
i lotteritilsynet 

Bengt/Rune 

         Referent; Guro Inderberg 


