
  Styremøte Rogaland Rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

28.04.14 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK – Rytterstuen 
 

Tilstede: Stig, Gerd, Guro, Tove Karin, Bengt, Ingrid – Arnt og Arnhild fra kontrollkomite. 

Forfall: Geir 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
08/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Innkalling og forrige protokoll godkjent.  
 
Agenda: 

1. Formaliteter og endringer rundt nytt styre 
2. Hvordan skal styret jobbe fremover? 
3. Høring - fagplan idrett Stavanger Kommune 
4. Implementering av organisasjonsplan RORK 
5. Søknad om støtte fra «Jenter i Fokus» initiativet 
6. De vanlige sakene som økonomi, drift, det sportslige 
7. Eventuelt 

 

Bengt 

09/14 
 

Formaliteter og endringer rundt nytt styre 
a. Etablere kassererfunksjon 

Banktilgang for to styremedlemmer  
Vedtak: Stig-Erik og Bengt tar hovedansvar for det økonomiske og får 
tilgang til bankkontoer, regnskapssystemet. 

b. Politiattestansvarlig 
Aksjon: Gerd sjekker med Jarle og regelverket om Jarle kan fortsette 
som Politiattest ansvarlig. 

c. Melding til kommune, Brønnøysund, Idrettskretsen, rytterkrets, 
revisor, regnskap osv. 

Aksjon: Bengt sender rundt. 
e. Oppdater hjemmeside 

Aksjon: Bengt 
 

 
 
 
Bengt 
 
 
Gerd 
 
 
 
Bengt 

10/14 Hvordan skal styret jobbe fremover? 
a. Hvor ofte skal vi ha møter? 

Vedtak / Aksjon: Styremøter settes til første mandag i hver mnd. 
Bengt kaller inn via Outlook. 

b. Fordeling av arbeid 
2013 var forhåpentligvis ikke representativt år for belastning for 
administrasjon og styre. Men vi er allikevel avhengig av at alle tar på 
seg oppgaver og vi er flinke til å be andre utenom styret bidra. 

 
 
Bengt 

http://www.rogaland-rideklubb.no/
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11/14 Høringen - fagplan idrett Stavanger Kommune 
Aksjon: Bengt har laget en skisse og omarbeider dette til et utkast. Får 
innspill fra andre i Styret og Anne Gina. 
 

 
Bengt 

12/14 Implementering av organisasjonsplan RORK 
a. Hovedmålsettinger for året og tiden fremover 

i. Ift Kommunen / fylkeskommune - diskusjon 
ii. Ift 50 års jubileum - diskusjon 
iii. Ift Rideskoleelever som medlemmer 

Vedtak: Rideskole elever som starter til høsten må være medlem av RORK 
Aksjon: Guro og Ingrid oppdaterer rideskole pakke til også å inkludere 
informasjon med medlemskap 

b. Revidert handlingsplan for RORK 
Aksjon: Ingrid lager en festkomite og arrangerer sommeravslutning for hele 
klubben (rideskole og oppstallører) uke 25 

c. Hvordan følge opp utvalg og få etablert de andre? 
Aksjon: Geir må kalle inn til første møte i sportsutvalget før sommeren. 

 

 
 
 
 
 
 
Guro 
 
 
Ingrid 
 
 
Geir 

13/14 Søknad om støtte fra «Jenter i Fokus» initiativet 
Vedtak / Aksjon: styret ønsker å søke om midler til et slikt prosjekt. Guro 
lager søknad og får innspill fra oss andre. 

 

 
Guro 

14/14 Gjennomgang av økonomi, drift, det sportslige. 
Kun tid til en kort status. Økonomi fikk grundig behandling på årsmøte. 
 

 

   

 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
Neste møte 02.06.14 – 17:00 – 19:30 
 

Bengt / 
Ingrid 

 

http://www.rogaland-rideklubb.no/

