
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

17.08.2016 
20:00 

Sted Sekreteriatet, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Jan Kristian 
 

Forfall Geir, Sigrid, Rune 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

35/16 Godkjenning protokoll fra sist 
møte; 

- Godkjent – utestående 
saker repeteres ved 
neste møte. 

-  

 

36/16 Økonomi;  
- Gjennomgå mulighet 

for oppdatering av 
økonomihåndteringen i 
klubben ble tatt opp. 
Innspill for og imot ble 
vurdert. 

- Klubben betaler 
løpende utgifter 

-  
Vedtak; 

- Ingen vedtak ble gjort.  
 

 

37/16 Avtaler – Geir Jensens 
arbeidsavtale utløper ved årets 
slutt. Denne må reforhandles. 

- Rune melder seg til å gå 
gjennom gammelt 
avtaleverk, og se på 
oppdateringer. 

- Klubben og Geir må 
sammen vurdere hvor 
store endringer som 
skal inn i avtalen. 

Rune 



- Hovedprinsippet er at 
klubben ønsker å 
beholde Geir Jensen 
som hovedtrener, da 
man er svært fornøyd 
med arbeidet hans 

Vedtak; 
- Nåværende avatle 

gjennomgås, forslag om 
endringer fremmes og 
styret vedtar eventuelle 
endringer etter 
klargjøringer sammen 
med Geir Jensen 

38/16 Hva ønsker vi at klubben vår 
skal være best på? 

- Mange forslag kommer 
opp; vi vil være best på 
stevner, eller best på 
miljø, eller kanskje på 
rekruttering.  

- Det blir tydelig at en 
bevisstgjøring rundt 
disse punktene er viktig. 

- Det stille spm til 
hvorvidt klubben bør 
reklamere mer for å nå 
ut til de som kan ønske 
seg å delta i 
klubbfellesskapet vårt. 

 
Vedtak; 
Dette er et punkt som må 
jobbes videre med, gjerne etter 
innspill fra medlemsmassen, slik 
at man jobber med og mot det 
medlemmene ønsker at man 
skal jobbe med og mot. 

Bengt 

39/16 Informasjonsmøte om 
utbygging av sykehuset hos UIS; 

- Klubben må stille med 
noen representanter 
som gjør at vi har 
kontroll på hva som blir 
sagt og kan gi evt tilsvar 
før høringsfristen. 

 
Vedtak; 

Bengt/Jan Kristian 



Ingrid, Bengt og Jan Kristian 
stiller for rideklubben. 

40/16 HMS hendelse; 
Under slodding i hallen ble 
traktorfører eksosforgiftet. 
Vedkommende ble fulgt til 
legevakten for sjekk. Tilbake på 
området samme kveld i fin 
form. 
 

- Styret gikk gjennom 
rutinene for håndtering 
av HMS hendelser, og 
også hvor tilgeningeling 
HMS rutinene er for de 
ansatte og de som 
ferdes ved anlegget. 

Vedtak; 
- Styret vedtok å sette 

HMS hendelser som fast 
punkt på 
møteagendaen. Ved 
hvert møte vil man gå 
gjennom hendelser + 
eventuelle avvik og lage 
en rapport. 

- For overnevnte 
hendelse vil tiltaket i 
første omgang være en 
sjekkliste,som 
innbefatter et punkt om 
full lufting i hallen ved 
slodding. 

Bengt/Rune/Guro/Ingrid 

41/16 Kioskutvalget 
- Guro fremmer forslag 

om at Linda Carstensen 
får ansvar for å holde 
ved like kortterminaler 
og kassaaparat, slik at 
arbeidsoppgavene blir 
bedre fordelt. 

Vedtak; 
Styret er enstemmig for forslag. 
Guro informerer de involverte 

Guro 

42/16 Status oppstallere 
- Kun en boks ledig.  

Vedtak; 

Ingrid 



- Oppfølging på 
oppstallere/mulige 
oppstallere må være 
kontinuerlig. 

43/16 Medlemsmøte 
- Vi må ha et 

medlemsmøte i høst. 
Forslag om 5 september 

- Agenda; Trivsel, miljø, 
ambisjoner i klubben 

 

   

         Referent; Guro Inderberg 


