
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

27.11.13 
19:00 – 21:00 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Jarle, Gerd, Kristine, Stig-Erik, Ingrid, Geir, Bengt, Trond (kontrollkomite) 

Forfall: Kjersti (Kontrollkomite - møterett ikke plikt) 

 

Agenda og protokoll 

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

Innkalling og forrige protokoll godkjent – Ingrid hadde et par saker til 
eventuelt 
Gjennomgang av aksjoner fra forrige styremøte dekkes nå i hovedsak 
gjennom handlingsplanpunktene.  

Bengt 

04/13 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

 Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  
o Det har vært fremdrift på å etablere et likviditetsbudsjett og 

rutiner for økonomistyringen – Stig-Erik assisterer på denne. 

 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. Venter på dom fra forliksrådet i en sak. Har startet 
prosess for en tingrettssak. Disse sakene viser at det er viktig 
at vi har klare og gode avtaler i bunn for alt vi gjør i klubben. 

 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: Gjennomføre møte med Hanne-Lill for å gå igjennom avtalen vi har 
med SummaSummarum, se på mulighet for å kjøre flere tjenester. Hva kan vi 
outsource? 

Bengt 
 
 
 
 
Ingrid / 
Bengt 
 
 
 
Kristine / 
Ingrid 
 
 
 
 
 
 
 
Bengt, Stig-
Erik, Ingrid 
og Kristine 

02/13 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 

 Status revidering av organisasjonsplan for RORK. Arbeidet fortsetter. 
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 og noe meir teknisk personell 

Bengt 
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 Dressur – dressurmøte avholdt 5.11, ny trener på 
plass, Amalie Erevik. Skal begynne å trene noen få i 
første omgang. Dressurrytter representanter er Inger 
Robertson og Amalie Erevik, stevneansvarlig ble 
Ingrid og Sigrid, trekker også på Anne- Gina i dette 
arbeidet. Ny stallavtale delt ut. Virker fra 1.12.13 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 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. Skal få den ut til 
sprang og andre oppstallører før årsskifte. 

Ingrid og 
Bengt 

05/13 Saker fra drift 

 Rideskolen 
o Ingen saker denne gang, samme status som sist. 

 Stevner 
o Flott gjennomført Landsstevne – god innsats igjen fra alle. 

Pay&Jump gir gode penger i kassen, godt jobba alle sammen! 

 Økt satsing på dressur 
o Trener på plass. Hun heter Amalie Erevik og begynner med 

en gang. 

Ingrid, Geir 
/ Bengt 

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 
Status medlemsundersøkelsen – 14.11.13 fikk vi endelig brev av RIK som 
konkluderer med at Rogaland Rideklubb ikke taper sitt medlemskap i NIF. 
RIK har stilt krav til oppfølging av handlingsplan fram mot årsmøtet 2014, 
og de vil gjennomføre en ny medlemsundersøkelse våren 2015. 
RIK ber RORK ta stilling til følgende anbefalinger i tillegg til vår egen 
handlingsplan: 
1. Årsmøte bør vurdere valg og engasjement av ny revisor. 

Bengt 
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2. Årsmøte bør sikre at de som velges som medlemmer i 
kontrollkomiteen er valgbare medlemmer. 

3. Styret bør vurdere å vedta å skifte av firma for kjøp av 
regnskapstjenester. 

4. Styret bør vedta hvem i styret som er ansvarlig for 
politiattestordningen 

5. Styret bør, dersom det ikke finnes, utarbeide et likviditetsbudsjett 
6. Styret bør utarbeide regnskap og budsjett med inndeling i 

nødvendige avdelinger for å gjenspeile idrettslagets organisering på 
en oversiktlig og kontrollerbar måte. 

7. Rideskolen bør vurderes som egen regnskapsavdeling, sammen med 
andre avdelinger, hvor alle interne økonomiske forhold og 
transaksjoner dokumenteres, slik det er nedfelt i gjeldende 
regnskapsbestemmelser. 

8. Inngåtte avtaler, som eksempelvis også er tilknyttet 
nedbetalingsavtaler, må gjenspeiles i regnskapet. 

9. Sikre at enkeltmedlemmer ikke kommer i konflikt med NIF lov 
kapittel 2 § 2-5, § 2-6 og § 2-7 ved valg av medlemmer til de ulike 
verv og ved inngåelse av avtaler etc. 

10. Videre se til at idrettslaget unngår å komme i konflikt med NIFs lov 
kapittel 2 § 2-8 om inhabilitet. 

Videre er forutsetningen for vedtaket at: 
11. RORK leveres en kort skriftlig rapport til RIK i forhold til revidert 

handlingsplan frem til etter årsmøte i april 2014. 
12. RORK benytter ved behov RIK som veileder i forarbeidet til årsmøte i 

2014. 
13. RIK tilbyr å engasjere en erfaren dirigent / møteleder til årsmøte i 

april 2014. 
Styret behandlet anbefalingene fra RIK og vedtok følgende: 

 Punkt 1 – sak på årsmøte. Styrets kommentar til denne anbefalingen 
er at vi er fornøyd med tjenestene levert av vår revisor og ser ingen 
grunn til valg av ny. 

 Punkt 2 – sak for årsmøte. 

 Punkt 3 – Styret vedtok å beholde nåværende regnskapsfører da vi 
ikke finner noen grunn til å skifte. Klubben har gjennom de siste 
årene fått ekstremt god hjelp av SummaSummarum og spesielt 
Hanne-Lill Steen med å få på plass viktige prosesser, rutiner og 
systemer og ikke minst gode faglige råd. I tillegg er det betryggende 
for styret at regnskapsfører har inngående kjennskap til ridesporten 
og tilknytning til Sandnes og Jæren Rideklubb med masse god 
erfaringsoverføring til RORK. 

 Punkt 4 – dette ble vedtatt på forrige styremøte og attester er sendt 
inn. 

 Punkt 5 – utkast til likviditetsbudsjett ferdig og tas i drift så snart det 
er kvalitetskontrollert av regnskapsfører. 

 Punkt 6, 7, 8, 9, 10 følges opp som anbefalt av RIK 

 Punkt 11 – leveres i forkant av første møte med RIK 
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 Punkt 12 & 13 – RORK stiller seg positiv til dette tilbudet.  
 
Styret var enig om å holde lav profil ift media. Kun informert medlemmer via 
hjemmeside. Mer info gis på medlemsmøte(r). RIK har pressemelding klar 
hvis nødvendig. 
Invitere Hestesport til å lage en artikkel? 

08/13 Saker fra Rytterforbundet 
1. Ingen saker 

 

Bengt 

09/13 Saker fra Rogaland Rytterkrets  
2. Ingrid og Bengt deltok på allmøte i regi av rytterkretsen med 

følgende agenda: 
o Klubbadmin.no – en rask innføring fra Wenche Salte, 

Rogaland Idrettskrets.  
o Rideskolecup  
o Info fra Utviklingsforum  
o Feltritt i Rogaland - Vibeke Vestrheim. 
o Voltige 
o Tidtageranlegg – bruk og ansvar  
o Konkurransesenter for hest – Nasjonalt hestesportsenter  
o Kurs og utdanning  
o Terminliste 

 

NA 

10/13 Status arbeid med klubbmiljøet 
3. Invitere til medlems og ryttermøte etter klubbstevne 15.12  - agenda, 

invitasjon sendes ut 

Bengt 
 

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

Bengt 

 Eventuelt 
Få erfaringer fra SJR angående praksis for stevnehjelp, utslipp helger etc. 

 
Bengt 

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 19.12.13 kl. 19:00 – 20:30 
Dato for styremøter frem til årsmøte 2014 er: 
14.01.14 – 19:00 – 20:30 
11.02.14 – 19:00 – 20:30 
13.03.14 – 19:00 – 20:30 

Bengt / 
Ingrid 
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