
Styremøte Rogaland Rideklubb 
 

Dato: 
Tid: 

25.05.2016 
18:15 

Sted Sekreteriatet, Rogaland Rideklubb 

Tilstede Bengt, Ingrid, Guro, Rune, Jan Kristian 
Fra kontrollkomiteen; Stine 

Forfall Geir, Sigrid 

 

 

Agenda og Protokoll 
Saksnr Sak Ansvarlig 

25/16 Godkjenning protokoll fra sist 
møte; 

- Godkjent – utestående 
saker repeteres ved 
neste møte. 

-  

 

26/16 Fullmaktsmatrise 
- Fortsettelse av sak 

15/26, diskusjon om 
verdien av en 
fullmaktsmatrise som 
tillegg til de allerede 
eksisterende 
styringsdokumenter 
klubben har. 

 
Vedtak; 

- Enn så lenge vurderes 
det om 
fullmaktsmatrisen 
strengt tatt er dekket av 
andre av klubbens 
styringsdokumenter. 

 

Alle 

27/16 Gjennomgang eksisterende 
avtaler 

- Revisor – må ikke være 
statsautorisert, bare 
autorisert. Kanskje kan 
et større regnskapsbyrå 

Bengt/Guro 



også dekke den 
funksjonen? 

- Regnskapsfører; Kan det 
være verdt å sjekke 
disse tjenenstene nå 
når man har en 
økonomisk nedgang i 
regionen vår? 

- Bank? Kan bytte av 
bank være en mulighet 

 
Vedtak; 

- Alle økonomiske 
forpliktelser blir 
gjennomgått til høsten, 
og evt endret om dette 
finnes best. 

28/16 Sportsutvalget 
- Sportsutvalget selv 

ønsker å være bare tre 
medlemmer, og heller 
delegere. 

- Det fremmes et ønske 
om å klargjøre flere 
ansvarsområder i 
forhold til stevner, så 
som «hvem er ansvarlig 
for rideskolestallen» 

 
Vedtak; 
Det vil bli gjort et forsøk med 
bare tre medlemmer i 
sportsutvalget forutsatt at 
ansvar delegeres, og mennesker 
utenfor gruppen innvolveres i 
aktivteter som planlegges. 
Utvalget må framlegge en liste 
over de ansvarsområder man 
ønsker en klargjøring på, slik at 
styret kan bidra. 

Ingrid/Geir/Anne 

29/16 Anleggsutvalg 
- Er etablert, men trenger 

å «sparkes» igang 
Vedtak; 
Utvalget «sparker» seg selv i 
gang, og lager en plan for det 
kommende året. Gjerne hjulpet 

Bengt/Jan Kristian 



av feks årshjulet som styret skal 
etablere. 

30/16 Sponser/50-årsjubileumsgruppe 
- Gruppen er etablert og 

har flere spørsmål til 
styret; 

- Hvilken sponsormix er 
ønsket?  

- Kan vi ha sponsorer som 
gir klubbens 
medlemmer fordeler 
(feks 10% på varer fra 
butikk, på tjenester 
osv)? 

- Utlvaget ønsker et 
oppsett for pengebruk 

- Utvalget foreslår et 
klubbmøte for å 
etablere hvem som kan 
bidra og med hva/hvor 
mye. 

 
Vedtak; 

- Styret er positive til å 
etablere relasjoner som 
kan gi klubbens 
medlemmer fordeler 
mot reklame på enten 
klær eller rundt 
ridebane/ridehall. 

- Styret har ikke så langt 
jobbet med en plan som 
innbefatter sponsormix, 
og må tenke mer på 
dette, saken vedtas 
derfor gjennopptatt ved 
neste møte. 

- Nytt medlemsmøte så 
snart alle hestene er 
tilbaek på stallen 

Bengt/Rune 

31/16 Årshjul 
- Repeteres, Guro må 

fikse. 
Vedtak; 
Guro lager et utkast til årshjul, 
som oppdateres på neste 
styremøte 

Guro 

32/16 Status oppstallere Ingrid 



- Et par ventede 
oppsigelser har tikket 
inn den siste månden.  

- Erstattere på vei 
 
Vedtak; 

- Oppfølging på 
oppstallere/mulige 
oppstallere må være 
kontinuerlig. 

33/16 Forslag reises om å sette 
«ekstrapenger» inn på en egen 
konto. 

- Tanken fra 
forslagsstiller er å ha en 
bufferkonto til en 
regnværsdag, og at man 
ikke trenger å sette av 
en stor sum, men bygge 
den opp over tid 

- Det spilles inn at man 
bør bli enig om 
størreslen på denne 
kontoen og at 
overskytende kan 
brukes til både koselige 
og nyttige ting når man 
er kommet så langt. 

 
 
Vedtak 
Styret er positive til å etablere 
en bufferkonto og vedtar at den 
skal være i størrelseorden 50 
000,- 

Bengt 
 

34/16 Saker fra drift 
- Sommeravslutning 

Vedtak 
Normal sommeravsluting i uke 
24 eller 25 

Ingrid/Merethe/Geir 

         Referent; Guro Inderberg 


