
  Styremøte Rogaland rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

28.08.17 
19:00 – 20:30 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Ida, Ove Magnus, Ellen, Bengt, Ingrid. Merethe fra Kontrollkomiteen 
 

Forfall: Peder, Nina, Geir 
 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
18/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Gjennomgang av aksjoner  
Status / Aksjoner: Innkalling og protokoll godkjent. 
 

Bengt 

19/17 
 

Status økonomi, regnskap og budsjett 

• Gjennomgang av regnskap 

• Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  

• Utestående fordringer 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Gjennomgang av ajourført halvårsregnskap utsatt til neste 
styremøte da Peder hadde meldt forfall. 

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

Peder / 
Bengt 
 

20/17 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:  

• Aksjon: Ingrid sender over den nye 5 års avtalen med Fylket 

• Avtale med Geir: Møte med Geir og Ingrid gjennomført. Utkast til 
avtale forelegges neste styremøte.   

• Ellen rapporterte god fremdrift fra sportsutvalget med samling med 
22 stykker, Mental trening med Marius Damyr osv.  

• Sportsplan skal ferdigstilles og legges frem til godkjenning for styret 
første styremøte til høsten – Ellen har ansvar 

Alle 
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• Stevner fremover: L, D og UK før jul. Har økt om INM i 2018 

• Kiosk: det er flere som har trukket seg fra Kiosken, men ny 
rekrutering er på gang 

• Profilering: Første utkast til Nettsiden ferdig – Ida trekker på et par 
til å se igjennom. 

• Anlegg: Vedtak: Hente inn pris på tetting av tak i skolestall, samt 
fikse brannalarm. Aksjoner: Få tatt en høst dugnad med å fikse 
utelys, renske takrenner, bedre skilting 

• Æresmedlemmer: Ellen lager utkast til statutter. 
 

 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets Bengt 
 

 Saker fra Rytterforbundet 
 

Bengt 

 Saker fra Rogaland Rytterkrets 
 

Ida 

21/17 Status arbeid med klubbmiljøet 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Spørreundersøkelsen ferdig og sendt ut. Ellen, Peder og Bengt 
analyserer og lager klar til møte der vi legger dette frem. 
Investeringer må godkjennes i Styret først.  

• Sette dato i oktober for medlemsmøte 

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

• Ida har tatt ansvar for en faddergruppe for nye oppstallere 

Bengt / 
flere 
 

 Andre saker – eventuelt 
 

?? 

22/17 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
 
Neste møte 30.9 – 17:00 
 
 

Bengt 
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