
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

19.12.13 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Kristine, Stig-Erik, Ingrid, Geir, Bengt samt Trond & Kjersti (kontrollkomite) 

Forfall: Jarle, Gerd 

 

Agenda og protokoll 

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

Innkalling og forrige protokoll godkjent – Ingrid hadde noen saker til 
eventuelt 
Gjennomgang av aksjoner fra forrige styremøte: 

1. Møte med Hanne-Lill for å gå opp avtale mellom klubben og 
SummaSummarurm. Har avtalt møte 27.12.13 

2. Erfaringsoverføring fra SJR angående praksis for stevnehjelp, utslipp 
helger etc. – ingen fremdrift enda. 

3. dekkes nå i hovedsak gjennom handlingsplanpunktene 

Bengt 

04/13 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  
o Reviderte rutiner for økonomistyring påbegynt 
o Utkast til likviditetsbudsjett ferdig 
 

 Utestående fordringer, inkasso og forlikssaker 
o Ved en gjennomgang av utestående fordringer, så ser bilde 

bedre ut, Flere er kommet ajour med betalingene, saker 
lukkes. En dom i forliksrådet gir klubben medhold på alle 
punkter. Er i prosess med en tingrettssak.  

 Rutiner for bedret kontroll med økonomi og spesielt utestående 
fordringer er igangsatt, men ikke helt på plass enda. Diskusjon rundt 
hvem som bør ta ansvar for dette. P.t. er det Ingrid og Bengt som 
sjekker og følger opp. Kasserer bør involveres mer i dette arbeidet. 
24sevenoffice må vaskes for gamle tall fra noen år tilbake slik at vi 
bl.a. kan stole helt på aldersfordelingsfunksjonen. Nå blir det en del 
manuelt arbeid å sjekke bankinnbetalinger som ikke er kontert enda. 
Vurdere å få på plass tvungen KID, autogiro, efaktura? Vi har sjekket 
opp priser på factoring, men ikke landet noen avtale enda. 

Aksjon: Pga av reisevirksomhet får vi ikke til møte med SummaSummarum 
før 27.12. Agenda blir: 1) gjennomgang av (eksisterende?) avtale mellom 
RORK og SummaSummarum; 2) diskusjon rundt nåværende rutiner, tjenester 
og behov for fremtidige regnskapstjenester. (RORK vurderer å kjøpe inn bl.a. 
factoring,;3) evt. revidering av avtale; 4) årsregnskap 2013, budsjett 2014.; 5) 
vareopptelling; 6) dokumentasjon på mva fritak fra SkattVest; 7) 

 
 
Bengt 
Ingrid / Stig-
Erik 
 
Ingrid / 
Bengt 
 
 
Bengt, Stig-
Erik, Ingrid 
og Kristine 
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erfaringsoverføring fra SJR angående: avdelingsregnskap, stevneøkonomi, 
kioskdrift, støtteordninger,;8) full utnyttelse av 24sevenoffice, behov for 
opprydding av gamle postermøte med Hanne-Lill for å gå igjennom avtalen vi 
har med SummaSummarum, se på mulighet for å kjøpe flere tjenester. Hva 
kan vi outsource? 

02/13 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

 Status revidering av organisasjonsplan for RORK – Stig-Erik har 
kommet et godt stykke videre. Skal være endelig utkast ferdig innen 
utgangen av året. 

 Status etablering av grupper: 
o 1) Sport / stevnegrupper 

  Sprang stort sett på plass, mangler sprangrytter 
representant – velges på medlemsmøte i januar.  

 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. 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 – noe fremdrift her. Sjekket litt 
rundt løsninger og pris. Mangler penger til å gjøre noe nå. Snart 
begynner stevnesesongen og det kan bli lite hensiktsmessig å sette 
dette opp og ta det ned når teltstaller settes opp.  

 Fjerning av brakker – Lage oversikt over hvem som eier, Lage et brev, 
frist for fjerning ut året 

Status: styret har ingen tro på at dette lar seg gjøre på denne måten. 
Jobber med alternative måter. Mattilsynet har nå godkjent flere av 
brakkene til bruk ifm stevner. Må merke godt hvilke som er godkjent og 
sperre av resten. 

 
Geir 
 
 
 
 
 
 
Trond 

12/13 Revidere avtale for oppstallører 
Ny avtale på plass. Testet OK på dressuroppstallører. Sendt ut til alle 
andre. Alle skal da ha ny avtale f.om. 1.1.14. Saken lukkes.  

Ingrid og 
Bengt 

05/13 Saker fra drift 

 Rideskolen 
o 1 instruktør gir seg nå, trenger vi ny, eller bruke eksisterende 

mer? 

 Stevner 
o Pay&Jump og klubbstevne gjennomført 14-15.12! Penger fra 

dette øremerkes til å vedlikeholde bunner i paddocker så fort 
som mulig.  

o Terminlister stort sett ferdig. RORK fikk 4xL, 2xD – sprang og 
1xE (Hallmesterskap) og 2x D – dressur. Vi legger på et par 
pay&jump så blir det et aktivt år! 

Ingrid, Geir 
/ Bengt 
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 Økt satsing på dressur 
o Godt i gang. 2 dressur stevner i mars blir en god start. 

06/13 Saker fra sportslig leder 

 Klubbstevne arrangeres 15.12 

Geir 

11/13 Statusrapport fra sponsorarbeidet 

 Status klubb jakker og klær – lite interesse for vestene. Prøver igjen 
på klubbmøte 

Stig-Erik / 
Gerd 
 
 

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 
 
 
 

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 avlyst da klubbstevne tok lengre tid enn planlagt. Nytt 
medlemsmøte satt til 12.01.14, 13:00 – 14:00. 

  

Bengt 
 

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

Bengt 

 Eventuelt 

 Ingrid har i 2013 brukt egen bil og henger til henting av høy og andre 
ærend for klubben, som hun ikke har tatt betalt for. Ansatte har 
anledning til å få kompensert for kjøring for klubben. Dette skal føres 
på eget kjøregodgjøringsskjema som attesteres av styreleder (eller 
kasserer) og utbetales månedlig over lønn.  

 Ny sak fra administrasjon – det er ikke inngått avtale om Obligatorisk 
Tjenestepensjon for de ansatte. Regelverk for dette må sjekkes ut og 
evt. innhente tilbud snarest. 

 

 
Bengt 
 
 
 
 
Bengt 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 14.01.14 – 19:00 – 20:30 
Dato for styremøter frem til årsmøte 2014 er: 
11.02.14 – 19:00 – 20:30 
13.03.14 – 19:00 – 20:30 

Bengt / 
Ingrid 
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