
 Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
Tirsdag 26. april 2016 

 

Tilstede: Ellen M. Aanestad, Jeanett Svendsen, Gry Stensgård, Mette Lothe, Line Newermann, Karin 
Stangeland, Vidar Stuland, Ranveig Lode Berntsen 
 
Faste agendapunkter Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

  Godkjent uten kommentar  

1/16  Økonomi 

 1.1 Status økonomi 

  -Venter på oversikt etter de to siste stevner 

 

Karin/Ellen 

2/16  Diverse innkjøp 

 2.1 Plassering av roundpen og innkjøp av sand til denne. Status 

  -Venter på bedre opptørking, men innen mai er stipulert.  

Line  

4/16  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  -Pizzakveld avventes 

Mette 

5/16  Innkomne saker 

 

 

Saker Ansvarlig 

13/16  Hilde informerer om situasjonen på senteret 

  -Hilde ble presentert en rekke spørsmål fra styret, og disse 

  ble overlevert for nærmere gjenomgang. Svar avventes. 

  -Hilde kommer tilbake med aktuelle uker for utvask/maling 

  av bokser denne sommeren. 

  -Hun kommer også tilbake med treningsplan for   

  sprangtrening 

  

 

14/16  Linda Naustvik har trukket seg fra styret 
  1. vara Ellen Aanestad rykker opp til styremedlem, hvorpå 

  2. vara Carina Brandtzæg rykker opp til 1. vara 

 

8/16  Støtte til konferanser teknisk personell 

 8.1 Gjennomgang av forslag til regler for å motta støtte til  

  konferanser for teknisk personell 

  -utsettes til neste møte 

 

Vidar 

10/16  Datoer for styremøter  

 10.1 Fastsette datoer for styremøter før sommeren 

  -Arbeidsmøte 12.mai 

  -Styremøte 2.juni   

 

15/16  Stevnestøtte 

 15.1 Gjennomgang av stevnestøtte for 2016 

  -Vedtatt endringer angående kriterier for å motta støtte  

 

16/16  Stevner – Finalen i Rogalandscupen 30.4-1.5 

  Dommere: DD3 Hanne Brebøl Thorsen, DD2 Bente  

  Staalesen, DD1 og OD Anne-Gina Fredriksen 

  Sekretariat: Ellen Aanestad, stevneleder er Annelise Jenseg 

  Mona Pallesen henter og bringer dommer fra flyplassen til 

  stevneplass og hotell . 

 

Eventuelt   

Feil og mangler på senteret 

Skjema - De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig. Det er laget en 

gruppe på facebook som kan benyttes av Mette Lothe, Jeanett Svendsen, 

Hilde Eriksen og Ranveig Berntsen. Feil meldes til disse, som så legger det 

inn i lista på facebook. Hilde utbedrer etter hvert. 

 

 

 

 

 

Kolnes 

Rytterklubb 


