
 
 

Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
tirsdag 1.april 2014 

kl. 18:30 i rytterstuen  
 

Tilstede: Ranveig Berntsen   Forfall:  Elisabeth Alfsen 

  Sikke Torsvik      Irene-Marie Skytøen 
  Andrea Molaug 
  Anette Thorkildsen 
  Carina Brandtzæg 
  Stine Gjøvåg (vara for Irene-Marie Skytøen) 
 Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 
  

12/14 Konstituering av nytt styre 
12.1 Fordeling av verv 

- Styret besluttet at det holder med 1 ungdomsrepresentant, Karna 
Jenseg er forespurt 

12.2 Lage en organisasjonsplan 
- Utarbeides på neste styremøte 

 12.3 Kartlegging av oppgaver og ansvarsfordeling 
- Horsepro 
- Grønt kort/rytterlisens 
- Stevnekomite 
- Kartlegges på neste styremøte sammen med organisasjonsplanen 

12.4 Møtekalender for 2014. kl 18.00 
- 1. april – arbeidsmøte 
- 6. mai 
- 3. juni 
- 12. aug 
-  

 
 
 
 
 
Irene-Marie 
 
 
 
 
Irene-Marie 

  

13/14 Økonomi/budsjett 
13.1 Underslagsforsikring 
 - Vi tegner en klubb- og underslagsforsikring. Vi må også forsikre 
 klubbens eiendeler. 
13.2 Bidrag fra klubben til evt utbedring av utebane 
 - Vi kan tenke oss å bidra med 150 000, men vil sikre oss at banen blir 
 vedlikeholdt på en slik måte at den kan være brukbar i mange år 

 
 
Irene-Marie/ 
Ranveig 

  

14/14  Medlemsmøte  

14.1 Sette dato 
 - Dato be satt til mandag 28.04 
14.2 Bestemme innhold 
 - Pizzabevertning og drøs + en overraskelse 

 
 
 

5/14  Plan for utbedring av utebanen 
 5.1 Hva skal gjøres? 

 
 

Kolnes 

Rytterklubb 



  -Usikkert. Avhenger av hvor mye arbeidene vil koste og hvor mye 
  klubben vil bidra med økonomisk 
 5.2 Hvordan kan klubben bidra? 
  -Skaffe priser på forskjellige bunner 
  Martin Collins: 415 000kr. Dette er inkl mva , ekskl  frakt  fra DK 
  Walber: 512 000kr inkl  mva og frakt til Risavika  
 5.3 Fremdriftsplan. Vi har stevne 24-25 mai og 6-7 september 
  -Møte med Hilde når det er skaffet til veie priser på bunn 

 

 
 
 
Ranveig 

8/14 Ny hjemmeside 
 8.1 Hvordan ønsker vi at hjemmesiden skal se ut? 
  - Finne et godt navn som er kort og intuitivt 
 8.2 På hvilken måte kan vi få samlet all dokumenthistorikken til Kolnes 
  rytterklubb? 
  - Kopiere ut fra gammel hjemmeside . Arbeide med dette på /innen 
  neste møte 
   

 
 
Anette og  
Andrea 

9/14 Senterregler- ferdigstillelse av disse 
 9.1  Reglene er godkjent av Hilde. Er det mulig å få reglene inn i folderen? 
  - Arbeider med dette på/innen neste møte 

   

 
 
Ranveig 

10/14   Feil og mangler på senteret 
10.1 Skjema 
 - Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 
   De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 
 

 
 
 

15/14  Profilering av klubben 
15.1 Innkjøp av klubbjakker til lager? 
 -Vi kjøper inn 5 jakker i str 160 og 5 stk i str M fra Rytterbua 
15.2 Stevnedekken? 
 - Priser innhentes på dekken/brodering av logo 
15.3 T-skjorter? 
 -Ikke aktuelt i denne omgang 

 

 
 

Ranveig 
 
Anette/Sikke 

16/14 Diverse 
16.1 Bedre rutiner på vedlikehold av banen. Den er ujevn 
 - Snakke med Hilde om dette 
16.2 Misnøye med at en ikke kan slå av/på lyset når en ønsker det 
 -Snakke med Hilde om dette 
16.3 Ønske om asfaltering av vei opp til øverste ende av ridehuset 
 - Undersøke om Hilde har noen planer om dete 

 

 


