
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

22.02.2016 
18:00 

Sted Sekreteriatet, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Sigrid, Jan Kristian 

Forfall Geir 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

09/16 Saker fra drift; 
- Nytt underlag i 

skolehestpaddockene. 
Anses som relativt 
nødvendig. 

- Tak i skolestallen. 
Det spilles inn at taket 
vil bli fikset, men først 
må vi ha vær til det. Dvs 
litt tørrere vær for en 
periode 

- Frostvakt må kjøpes inn 
for å unngå frostspreng 
i rør kommende vinter. 

Vedtak; 
- Styret går inn for å 

kjøpe nytt underlag i 
paddocker. 

- Styrets varamedlem Jan 
Kristian ser til at taket i 
skolestallen blir fikset 
når dette er mulig 

- Ingrid snakker med 
James som kjøper inn 
frostvakt. 

Ingrid – underlag paddock og 
frostvakt 
Jan Kristian – skolestall tak når 
det er mulig 

10/16 Årsmøte 9 mars 
- Vi må ha revisor, men 

må vedkommende være 
statsautorisert 

- Når vil det kunne være 
logisk å bytte revisor 

 

Bengt 



Vedtak; 
- Ta kontakt med 

kommunen for å få 
bekreftet hvilken 
autoriasjon revisor må 
ha. 

 

11/16 Oppdatering satsningsgruppa 
- Planlagt samling uten 

hest. 
- Forsøk på å få inn 

gjestetrener. I år som i 
fjor foreslås Geoff 
Billington 

- Loddsalg for å tjene inn 
penger til framtidige 
aktiviteter ? Hvor vi 
premierer de som 
selger mange lodd 

 
Vedtak; 

- Styret går inn for å 
innvolvere gjestetrener, 
men anbefaler at dette 
tilbudet gis til flere 
staller for å unngå en 
stor utgift for den 
enkelte rytter/klubben. 

- Styret anbefaler at det 
blir lagt fram en plan for 
loddsalget, og at man 
også innvolverer de 
delene av klubben som 
ikke er med i 
satsningsgruppen for å 
få inn mest mulig 
penger, hvor noe da kan 
gå til satsningsgruppa 
og noe til andre formål 

Ingrid (deleger gjerne) 

11/16 - Velge delegater til 
rytterkretstinget 

-  
Vedtak;  

- Styret vedtar å sende 
Bengt og Guro 

Guro/Bengt 

12/16 Utbedring av Hinna bru gjør 
deler av anlegget til riggplass i 
en lengre periode 

Jan Kristian 



 
- Hva innebærer dette for 

oss? 
Det stilles spørsmål 
med hvilke deler som 
egentlig skal stenges, og 
også om de innvolverte 
har skjønt at det er barn 
og hester i området. 
 

Vedtak; Jan Kristian tar kontakt 
med HMS ansvarlig for 
prosjektet for å hente mer 
informasjon og også klargjøre at 
det er hester og barn og 
rideskoledrift på stedet 

13/16 Bengt Hope søker styret om å få 
lov å sette opp «gassbeholder 
automat» på anlegget. 
 

Vedtak; Styret aksepterer 
søknaden og vil utarbeide en 
kontrakt.  

Guro – forslag til kontrakt 

 -   

         Referent; Guro Inderberg 


