
  Styremøte Rogaland rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

27.06.17 
19:30 – 21:00 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Ellen, Peder, Bengt fra styret og Ingrid fra administrasjonen. 
 

Forfall: Ove Magnus Bore, Ida Jørgensen, Nina Kvevik, Kontrollkomiteen og Geir 
 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
13/17 Godkjenning av innkalling 

Gjennomgang av aksjoner  
Status / Aksjoner: Innkalling godkjent. Styret er beslutningsdyktig med bare 
3 til stede. 
 

Bengt 

14/17 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

• Gjennomgang av regnskap 

• Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  

• Utestående fordringer 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Må ha gjennomgang av ajourført halvårsregnskap neste styremøte  

• Vi har fremdeles et par inkasso saker gående, men det er fremdrift. 

• Peder tar hovedansvar for økonomi, Bengt sørger for nødvendige 
tilganger 

• Peder og Bengt kontakter SJR for uformell diskusjon om mulig 
samarbeid om stordriftsavtaler 

• Vurdere diverse leieavtaler klubben har - Peder 
 

Peder / 
Bengt 
 

15/17 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

• Status revidering av organisasjonsplan for RORK 

• Status og fremdrift - utvalg og grupper:  
1) Ledelse, admin, drift – Geir / Ingrid / Bengt 
2) Sportsutvalg – Ellen 
3) Stevne - Ingrid 
4) Kiosk - Ellen 
5) Profilering – Ida 
6) Sponsor - Peder 
7) Anlegg og dugnad – Ingrid 
8) Areal disponering – Bengt, Peder, Ove Magnus 

Status / Aksjoner / vedtak:  

• Avtale med Geir går snart ut. Peder lager første utkast til avtale. 
Ellen og Bengt tar møte med Geir og Ingrid for innspill.  

Alle 
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• Ellen rapporterte god fremdrift fra sportsutvalget med 
satsningsgrupper, Rideleir i sommer osv. 

• Sportsplan skal ferdigstilles og legges frem for styret første 
styremøte til høsten – Ellen ansvarlig sammen med sportsutvalget, 
Bengt sender over utkast fra 2016. Plan for satsningsgruppene 
under utarbeidelse. Vi har fått 15000,- fra Idrettsrådet og prosjektet 
«Jenter i Fokus» 

• Fantastisk gjennomført 50 års jubileumsstevne – utrolig bra innsats 
av alle. Vi gikk med godt økonomisk overskudd og masse naturalia 
til klubben. Begynne nå på plan for neste års juni stevne.  

• Æresmedlemmer: Ellen lager utkast til statutter. 

• Areal disponering – Vi har fått innvilget ny 5 års leieavtale. 

• Vi gjennomfører spørreundersøkelse og lager et foreldremøte til 
høsten etter skolen har begynt.  

 
 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets Bengt 
 

 Saker fra Rytterforbundet 
 

Bengt 

 Saker fra Rogaland Rytterkrets  Ida 

16/17 Status arbeid med klubbmiljøet 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Ferdigstille og sende ut spørreundersøkelse til medlemmer – Bengt 
lager første utkast 

• Sette dato for medlemsmøte når skolen har begynt og vi har fått 
analysert resultat av spørreundersøkelsen 

• Lage agenda for foreldremøte med fokus på diskusjon og 
gruppeoppgaver.   

Bengt / 
flere 
 

11/17 Andre saker - eventuelt 
 

?? 

12/17 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
 
Neste møte 28.8 – 19:00 
 
 

Bengt 
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