
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning 2018 

 



   
Styrets sammensetning 
 
Styreleder:    Ellen Espedal 
Nestleder:    Torleik Emil Haneferd 
Styremedlem:   Ove Magnus Bore (trukket seg i perioden) 
Styremedlem:   Bengt Hope 
Styremedlem:   Jan Roger Schønning (trukket seg i perioden) 
Ungd. Rep./medlem:  Ida Jørgensen 
Varamedlem:   Nina Ingvaldsen Kvevik (trukket seg i perioden) 
Varamedlem:   Kari Einarsen (Nytt varamedlem, senere fungerende styremedlem) 
  
Kontrollkomite:   Merethe Hjelmervik 
Kontrollkomite:   Kristine Håland 
Kontrollkomite, vara:  Petter Fossan 
 
Valgkomite, leder:  Marion Helland 
Valgkomite, medlem:  Camilla Aas Johnsen 
Valgkomite, medlem:  Bjørn Carstensen 
Valgkomite, varamedlem:  Ann Kristin Jensen 
 
Statsautorisert revisor:  Åsmund Hammerstad 
 
Daglig / sportslig leder:  Geir H. Jensen 
Administrasjonsleder:  Ingrid Knutsen 

 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2018, 1 medlemsmøte og diverse uformelle arbeidsmøter når dette er blitt 
sett på som nødvendig. 

Spesielle oppgaver 
Styret har hatt særlig fokus på følgende saker i året som har gått: 

1. Kontinuerlig oppdatering av, og implementering av organisasjonsplan og handlingsplan, for å sikre en 
oversiktlig drift av klubben, og en for framtiden enklere overgang til nye styrer.  

2. Et fortsatt fokus på sportslig framgang, og rekruttering av oppstallere / ryttere både eksternt og også fra 
egne rekker i rideskolen. 

3. Kontinuerlig gjennomgang og revidering av organisasjon og drift av klubben. 
4. Revidering av Sportsplan med fokus på Satsningsgruppene 
5. Sikre fremtidig lokasjon for klubben 
6. Utvikle nytt styringssystem etter pålegg fra Arbeidstilsynet 

 

 
 
 



   
Aktiviteter 

Klubben gjennomførte følgende stevner i 2018: 
 

02-04.02.2018 Landsstevne og distriktstevne  

16-18.03.2018 Landsstevne 

26-27.05.2018 Distriktsstevne  

22-24.06.2018 Landsstevne 

07.09.2018 Distriktsstevne  

08-09.09.2018 Distriktsstevne  

05-07.10.2018 Distriktsstevne 

24-25.11.2018 Distriktsstevne  

 

Andre aktiviteter 

8 desember ble det avholdt et eget arrangement for gutter som rir hvor både nybegynnere og mer erfarne gutter 
fikk en fin dag med ridning og faglig påfyll. 

Rogaland rideklubb var også i 2018 representert i Folketoget 17 mai.  

Rideskolen har hatt god virksomhet med mange på kurs. Det har også vært arrangert rideleir. 

Utdanning av mer teknisk personell og dommere har fortsatt 

 

Satsningsgruppen  

Det har vært god aktivitet i satsningsgruppen, med flere helgesamlinger og andre sosiale aktiviteter som ha har gitt 
sportslig utvikling og et godt sosialt miljø. 

 

Sprang 
Klubbens ryttere har også i 2018 prestert godt både lokalt og internasjonalt 

 
Dressur 
Rogaland Rideklubb er en liten, men stabil gruppe ryttere som driver med dressur. 

 
Voltige 
Det har i 2018 også vært god aktivitet i voltigemiljøet 

 



   
Sykefravær og miljø 

Bedriften har et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet har økt, men dette kan ikke ses i sammenheng med 
arbeidsmiljøet. 
 
Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning. 

 

Verneombud 

I forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet og etablering av nytt styringssystem ble Merethe Hjelmervik valgt som 
Verneombud 

Styret 

I perioden har en rekke styremedlemmer trukket seg, noe som har resultert i merarbeid for resterende medlemmer 
og nødvendigheten å supplere med ett ekstra medlem. Dette ble gjort gjennom valgkomiteen. 

Økonomi 

Den positive økonomiske situasjonen er videreført i 2018, og med fortsatt godt belegg i stallen bør dette kunne 
videreføres. Klubben er fortsatt i en posisjon hvor økonomien må ettersees og holdes oversikt over, den er likevel 
stadig mer stabil, og gir større rom for å de nødvendige investeringer. 

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. 

 

Medlemstall for 2018 

Medlemmer 344, en økning fra 41 i 2017. 
 

 

For Rogaland Rideklubb, 21.03.2018 
 
 
 
 
Ellen Espedal                                   Torleik Emil Haneferd    Bengt Hope                                                             

Styreleder                                Nestleder    Styremedlem           
 
 
 
 
 
Ida Jørgensen    Kari Einarsen 
 
Styremedlem    Styremedlem       


