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Styrets sammensetning
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Bengt Hope
Stig-Erik Tokvam
Guro Inderberg
Tove Karin Refve
Gerd Mydland

Kontrollkomite:
Kontrollkomite:
Kontrollkomite, vara:

Arnt Vangen
Arnhild Sokn
Merethe Hjelmervik

Valgkomite, leder:
Valgkomite, medlem:
Valgkomite, medlem:
Statsautorisert revisor:
Daglig / sportslig leder:
Administrasjonsleder:

Marion Helland
Camilla Aas Johnsen
Anne Fossan
Åsmund Hammerstad
Geir H. Jensen
Ingrid Knutsen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 16 ordinære styremøter samt flere arbeidsmøter i forbindelse RIKs varslede
medlemsundersøkelse våren 2015.

Spesielle oppgaver
Styret har hatt særlig fokus på følgende saker i året som har gått:
1. Implementering av organisasjonsplan og handlingsplan. Av dette følger blant annet forarbeid og
utarbeidelse av varslet medlemsundersøkelse for 2015.
2. Etablering av gode økonomistyringsverktøy og rutiner for å forbedre klubbens økonomiske situasjon.
Her kan nevnes likviditetsbudsjett, tiltaksliste som omhandler arbeid med utestående fordringer fra
medlemmer/kunder/leietakere, inkasso og forlikssaker, strategi for rekruttering av oppstallere, økning
av inntekter og reduserte utgifter samt gjennomgang av klubbens avtaleverk.
3. Kontinuerlig gjennomgang og revidering av organisasjon og drift av klubben.
4. Fortløpende arbeid med klubbmiljø og tilrettelegging for det sportslige, herunder økt satsning på
dressur.

Aktiviteter
Klubben gjennomførte følgende stevner i 2014:
L-stevne sprang 7-9 feb, D-dressur 1-2 mars, 21-23 mars L-sprang, 28 mars D-dressur, 29-30 mars HM dressur,
4-6 april L-sprang, 5-7 sept KM sprang, 20-21 sept D-dressur, 10-12 okt D/L-sprang, 8-9 nov D-dressur, 15-16
nov D-sprang og 6 des D-sprang FERD rideskolecup + klubbmesterskap/julestevne.
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Av individuelle sportslige resultater kan vi nevne:
Sprang
Sofie Rød:
Andreas Jensen:
KM-lag ponni:
Celine Holmes:
Malin Tokvam:

Gull innendørs NM, sølv NM - ponni
Sølv NM, sølv EM YR lag og Nordisk – Young rider
Gull. Hannah Fossan, Rebecca Vangen, Emma Hope og Malin Tokvam
Bronse KM junior
Sølv KM ponni

Dressur
Silje Kristin Syrstad:

Bronse HM dressur young rider.

Klubben har en hovedvekt av unge ryttere i etableringsfasen og vi forventer gode
sportslige resultater i årene som kommer.
Høsten 2013 flyttet de første dressur-rytterne klubben hadde gått aktivt inn for å rekruttere, inn i stallene på
Rogaland Rideklubb. Fra nyttår 2014 stilte klubben med egen dressurinstruktør, Amalie Erevik. Det ble satset
friskt av en ung dressurklubb og det ble gjennomført 4 dressurstevner i 2014. Første helgen i mars ble det
generalprøve med D-stevne før Hallmesterskapet (Innendørs NM i dressurridning), som ble avholdt i slutten av
mars. Her hevdet Silje Kristin Syrstad seg godt i klassen MA og kom på 3. plass. På høsten ble det avholdt
2 D-stevner i dressur som ble greit gjennomført, og med gode prestasjoner av klubbens egne ryttere.
Foreløpig konklusjon er at klubbens dressurmiljø har etablert seg på en god måte i løpet av 2014, og antatt
en passelig størrelse for å kunne videreutvikles og være levende.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styret ønsker først og fremst å berømme alle de frivillige som legger ned utallige timer for klubben hver
eneste dag. Styret er tilfreds med utviklingen av aktivitetsnivået på det sportslige for 2014 sett i henhold til 2013,
som var preget av uro. Klubben oppnådde flere gode resultater i 2014, blant annet en Norgesmester. Med
grunnlaget som er lagt i 2014 har styret enda større forventninger til det sportslige i 2015. Ro i klubben
og målrettet arbeid bør gi gode resultater.

Sykefravær og miljø
Bedriften har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Bedriftens virksomhet medfører ikke
miljøforurensning av betydning.

Økonomi
Den økonomiske situasjonen til klubben er i bedring, men kan ikke sies å være friskmeldt. Investeringene gjort
i 2012 i forbindelse med ny stall, og derav relativt høye låneutgifter, gjør oss fremdeles sårbare for svingninger
i inntektene. På grunn av fokus på økonomi og det faktum at vi nå har fullt belegg på stallene, kan det likevel
sies at det er lagt et godt grunnlag for positiv drift i tiden fremover.
Til tross for dette er det nødvendig å være forsiktige med nye investeringer i 2015. Arbeidet med sunn intern
drift, inntjening og kostnader må videreføres. Blant konkrete tiltak her er å sørge for rutiner rundt regnskap slik
at regnskapsfører lettest mulig får tilgang til alle inngående fakturaer med videre. Avstemminger av salg i
regneark etc. mot bokført regnskap (kiosk og stevner med videre) er eksempel på en slik rutine.
Rogaland Rideklubb skal videre følge NIFs regler for regnskap i små organisasjonsledd, noe som skal være
et av fundamentene i det kontinuerlige fokuset på inntekter og kostnader operasjonelt samt å skape en
klubb med trivsel.
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Medlemstall for 2014
Kjønn
Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner
0-5 år

6-12 år
0

13-19 år

27

33

Menn
20-25 år

26- år

23

67

0-5 år

6-12 år
1

Totaler

13-19 år
1

20-25 år
5

26- år
4

30

191

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til
budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte
grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap.
Se eget vedlegg.

Revisors beretning
Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over).
Se eget vedlegg.

Kontrollkomiteens beretning
Klubber med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité.
Se eget vedlegg.

For Rogaland Rideklubb, 10. april 2014

Bengt Hope
Styreleder

Stig-Erik Tokvam
Nestleder
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Guro Inderberg
Styremedlem
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