
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

14.01.14 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Stig-Erik, Kristine, Gerd, Jarle, Bengt, Kjersti, Trond, Ingrid, Geir 

Forfall: Ingen 

 

Agenda og protokoll 

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

Innkalling og forrige protokoll godkjent.  
 
Nye punkter på agenda: 

1. Forberedelse til årsmøte - sette dato 
2. Prinsipper og priser for eksterne leietakere av klubbens område 
3. Justeringer av priser generelt 
4. Pensjon for ansatte 
5. Utslipp i helgene 

 
Gjennomgang av aksjoner fra forrige styremøte: 

1. Status «Vasking» og oppdatering av regnskapssystemet 
2. Møte med regnskapsfører – gjennomført 27.12.13 
3. Øvrige aksjoner dekkes ellers nå i hovedsak gjennom 

handlingsplanen 
4. Organisasjonsplan på høring 

 

Bengt 

04/13 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  
o Reviderte rutiner for økonomistyring ferdig 
o Utkast til likviditetsbudsjett ferdig – følges nå opp 

 Utestående fordringer, inkasso og forlikssaker 
o God fremdrift. Skal i tingretten 20.01.14 

 Rutiner for bedret kontroll med økonomi og spesielt utestående 
fordringer. 

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

 
Møte med regnskapsfører gjennomført 27.12 med følgende agenda: 
1) gjennomgang av avtale; 2) diskusjon rundt nåværende rutiner, tjenester og 
behov for fremtidige regnskapstjenester; 3) evt. revidering av avtale; 4) 
årsregnskap 2013, budsjett 2014.; 5) vareopptelling; 6) dokumentasjon på 
mva fritak fra SkattVest; 7) bedre utnyttelse av 24sevenoffice 
Aksjon: Ingrid tar oppfølgingsmøte med regnskapsfører for å rydde i gamle 

 
 
Bengt 
Ingrid / Stig-
Erik 
 
Ingrid / 
Kristine 
 
 
 
Bengt, Stig-
Erik, Ingrid 
og Kristine 
 
 
Ingrid 
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poster. 

02/13 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

 Status revidering av organisasjonsplan for RORK – har fått noen 
kommentarer fra RIK. Bearbeider disse og sender ut på høring til 
medlemmer. 

 Status etablering av grupper: 
o 1) Sport / stevnegrupper 

  Sprang stort sett på plass. Ida Jørgensen ble er 
sprangrytter representant. 

 Dressur også på plass. 
 Har meldt på Hilde Hellerud og Kristina Nyberg på 

steward kurs på SJR 1-2. feb. 
o 2)Rideskole – OK,  
o 3) Profilering og sponsor 

 Jobber med klubbvester, men ingen interesse. 
Kristina Nyberg sjekker med Høks om tilbud fra dem. 

 Lite fremdrift på sponsorer – ny ansvarlig? 
o 4) Anlegg og dugnad – Ikke en gruppe, men styres av Geir 
o 5) Kiosk - OK 

Bengt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/13 Status - 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 

 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 

 Penger fra stevne i desember ble brukt til å skrape og skifte sand i 
paddocker – viktig at alle møkker etter planen for å beholde dette 
bra lengst mulig. 

  

Ingrid, Geir 
/ Bengt 

06/13 Saker fra sportslig leder 

 Ingen saker 
 

Geir 

07/13 Saker fra Rogaland Idrettskrets / idrettsforbundet 

 Leder og nestleder har avtalt møte med RIK 8.01.14 for oppfølging av 
handlingsplan m.m. 

Bengt 
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08/13 Saker fra Rytterforbundet 

 Sjekke ut om det fremdeles er obligatorisk Hestesport for 
medlemmer. 

 

Bengt 

09/13 Saker fra Rogaland Rytterkrets  
o Ingen saker 
 

NA 

10/13 Status arbeid med klubbmiljøet 

Medlemsmøte gjennomført 12.01.14, 13:00 – 14:00 med denne agenda:  

 Status fra styret 

 Klubbmiljøet og stallregler 

 Valg av sprang representant(er) 

 Stevner – bemanning, kurs 

 Kurs med idrettscoach Odd Rolfsen? 

 Klubb vester 

Godt oppmøte, men god plass til flere. 

 
 

Bengt 
 

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

Bengt 

01/14 Obligatorisk tjenestepensjon for ansatte – Inngått avtale om OTP med 
Gjensidige for de ansatte. Gjelder fra 1.1.2013. Styret har intensjon om å ta 
igjen de årene dette ikke har vært på plass. Må innhente grunnlagsdata først 
for å få tilbud fra flere leverandører på OTP. 
 

Bengt 

02/14 Prinsipper og priser for eksterne leietakere av klubbens område 
Justeringer av priser generelt 
Det er behov for å se på prislisten generelt og spesielt eksterne leietakere. 
Det gjelder for baneleie, ridetimer, parkering, prinsipper for hvem som skal få 
parkere, og senere priser for medlemskontingent og om rideskoleelever må 
være medlemmer.  
Aksjon: Det innhentes erfaring og informasjon fra andre klubber og revidert 
prisliste foreslås og evt. godkjennes for styre i februar møte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bengt 

03/14 Utslipp i helgene – det ble vedtatt at for de neste 6 måneder kan Ingrid tilby 
klubbens medlemmer utslipp i helgene og fakturer dette gjennom sitt 
enkeltmannsforetak. Dette evalueres etter 6 måneder. 
 

 

 Eventuelt 
Ingen saker 

 
Bengt 
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 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 11.02.14 – 19:00 – 20:30 
Dato for styremøter frem til årsmøte 2014 er: 
13.03.14 – 19:00 – 20:30 
Årsmøte: Dato satt til 9. april 2014 – 18:00 – 20:00 

Bengt / 
Ingrid 
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