
  Styremøte Rogaland rideklubb 
 
 

Dato: 
Tid: 

31.10.17 
19:30 – 21:00 
 

Sted: RORK - Rytterstuen 
 

Tilstede: Peder, Ida, Ove Magnus, Ellen, Bengt, Nina, Geir Ingrid. Merethe og Stine fra 
Kontrollkomiteen 
 

Forfall:  
 

 

Agenda og protokoll 

Saksnr. Sak Ansvarlig 
27/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

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

Bengt 

28/17 
 

Gjennomgang av økonomi og status utestående fordringer – Peder 
 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Økonomi fremdeles bra. Det er kommet et par nye inkassosaker, 
men vi har kontroll. 

 

Peder / 
Bengt 
 

29/17 Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar 
Status revidering av organisasjonsplan for RORK 
Status og fremdrift - utvalg og grupper:  
1) Ledelse, admin, drift – Geir / Ingrid / Bengt 

a. Ny avtale med Geir - Bengt 
b. Rolle og ansvarsavklaringer styret vs administrasjon - 

Bengt 
c. Rutiner for utleie av hall og anlegg – utkast foreligger 
d. Status innføre tvungen KID – Peder 

2) Sportsutvalg – Ellen 
a. Vi kan nå få sportsplan ut til folket – Endelig versjon 

se vedlagt  
3) Stevne – Ingrid 

a. Foreløpig plan for 2018 - Ingrid 
4) Kiosk - Ellen 
5) Profilering – Ida 

a. Ny hjemmeside - gruppebilde 
6) Sponsor - Peder 
7) Anlegg og dugnad – Ingrid 

a. Lagring av for, dekken og høytralle – kostnader og 
fremdrift - Bengt 

Alle 
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8) Areal disponering – Bengt, Peder, Ove Magnus  
 
Status / Aksjoner / vedtak:  
Det vedtas å leie inn 2 containere til oppbevaring av hhv privat for og 
dekken. Videre vedtas det å bygge om gamle forrom til oppbevaring av 
fortralle – ramme 25 000,- 
Det vedtas å bygges også nye paddocker for å tillate mer utegang pr hest. Ny 
grus må også kjøpes inn – ramme = fornuftig og mye dugnad. 
 
Informasjon om rutiner, priser og praksis rundt leie av hallene våre legges inn 
på hjemmesidene - Ingrid 
 
 

 Saker fra Rogaland Idrettskrets 
 

Bengt 
 

 Saker fra Rytterforbundet 
 

Bengt 

 Saker fra Rogaland Rytterkrets 
Det er invitert til dommerkurs på Kolnes – Rogaland bør sende noen 
kandidater. Bengt legger ut invitasjon til dette på FB. Klubben betaler 
kursavgift. 
 

Ida 

30/17 Status arbeid med klubbmiljøet 
Status / Aksjoner / vedtak:  

• Innføring av aksjoner / prioriteringer etter medlemsundersøkelsen 
fortsetter 

 

Bengt / 
flere 
 

 Andre saker – eventuelt 
 

?? 

31/17 Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider 
 
Neste møte TBA 
 
 

Bengt 
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