
  Styremøte Rogaland rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

30.09.17 
17:00 – 19:30 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Ellen, Ove Magnus, Bengt, Peder,  
 

Forfall: Ingrid, Geir, Kontrollkomite 
 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
23/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

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

Bengt 

24/17 
 

Gjennomgang av regnskap så langt i år regnskap og status utestående 
fordringer - Peder / Ingrid / Bengt 
Status økonomi, regnskap og budsjett 

• Gjennomgang av regnskap 

• Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer  

• Utestående fordringer 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Gjennomgang av ajourført halvårsregnskap gjennomført. Regnskap 
og budsjett inneværende år ser meget bra ut, styrer mot et 
overskudd. Ingen behov for justering. 

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

• Ingrid kjøper inn en OK skanner / printer for å lette inn / utgående 
bilag. Sende ut på nytt at vi vil bare ha EHF / pdf faktura 

• Innføre tvunge KID – Peder ordner 
 

Peder / 
Bengt 
 

25/17 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 

Alle 
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• Avtale med Geir: Styret aksepterte revidert avtale med vedlegg og 
vedtok å forlenge avtalen med Geir. Ellen & Bengt tar møte med 
Geir og fullfører endelig avtale og får den signert av begge parter. 

• Vedtak: styret vedtok den fremlagte sportsplanen med en max 
ramme på 50 000 pr år. Sportsplan er da ferdig og klar til publisering 

• Nettsiden – Ida jobber videre med denne 

• Æresmedlemmer: Ellen lager utkast til statutter. 

• Bengt oppretter en egen styremail om informerer 

• Rekruttere rep for hobby, voltige og dressur – Bengt legger ut på FB 

• Hente inn pris på obbevaringskontainere for for og dekken - Bengt 
 

 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets Bengt 
 

 Saker fra Rytterforbundet 
 

Bengt 

 Saker fra Rogaland Rytterkrets 
 

Ida 

26/17 Status arbeid med klubbmiljøet 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Dato for presentasjon av resultatet fra spørreundersøkelsen er satt til 
16.10.17 – Ellen og Bengt inviterer og presenterer. Det lages 
gruppeoppgaver.  

Bengt / 
flere 
 

25/17 Andre saker – eventuelt 
Areal og lokasjon av RORK – Peder og Bengt ga en kort status og vil jobbe 
videre med Stavanger Kommune og andre aktører angående dette. 
 

?? 

26/17 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
 
Neste møte 31.10 – 19:30 
 
 

Bengt 
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