
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

21.12.2015 
18:00 

Sted Rytterstuen, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Geir, Ingrid, Guro, Sigrid, Jan Kristian 

Forfall  

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

/15 Har Wang Toppidrettsgymnas planer om å fortsette statsningen på 
ryttere? 

- Rogaland Rideklubb ønsker ikke å endre sitt opplegg i forhold til 
Wang. 

- Geir avklarer med Wang at avtale med Jåttå ikke endrer status 
med Wang fra deres side 

Geir 

/15 Saker fra drift; 
- Status økonomi; ser greit ut. Momskompensasjon på vei inn. 

Neste faktura rideskole går ut i uke 5. 
- Forsøke å gjennomføre medlemskontigent gjennom klubbadmin 

– Ingrid finner passord osv for klubbadmi (evt om hun kan legge 
til andre brukere) 

- Stallen er full igjen 
 

Ingrid 

/15 Diverse fra styreleder 
- Nye regler fra NIF gjør at vi må flytte årsmøtet tidligere, samt 

vedta nye vedtekter. 
- Vi må også mobilsere valgkomiteen snart. 
- Styreleder samt et styremedlm på valg. Begge vara + nestleder 

sitter også neste år. 
- Vudere å innføre ungdomsrepresentanter, styret ser på det som 

mest aktuelt å ha disse med i sportsutvalget, hvor de vil få 
påvirkningskraft på idretten og «hverdagen» sin i større grad enn 
styret. Å velge 2, en hoved + en vararepresentant virker 
fornuftig. 

- Foreløpig dato satt for årsmøte til 9-10 mars. 
- Medlemsmøte i forbindelse med satsningsgruppesamling 

Bengt – kontakte 
valgkomite 

/15 - Guro ny politiattestansvarlig. N/A 

/15 Saker fra sportslig leder; 
- Samarbeid med Jåttå videregående innført 
- Amalie Erevik har sagt opp kontrakten sin – erstatter trengs, 

styret går inn for å forespørre Silje Syrstad som allerede er 

Guro – kontakte 
Silje og Merethe 



innvolvert i dressurtreningen på rideklubben. – styret vil 
kontakte Silje for å avklare interessen. 

- Sportsutvalget har god oversikt i forhold til dugnad, og hvordan 
løse dette for framtiden, med unntak for kiosken. Guro sier seg 
villig til å snakke med Merethe for å lage en plan 

         Referent; Guro Inderberg 


