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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
Torsdag 1. oktober 2015 

kl. 19:00 i rytterstuen  

 

 
Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen   Meldt forfall:  Andrea Molaug 
   Karin Stangeland     Linda Naustvik 
   Ole Wathne 
   Mette Lothe 
   Line Newerman 
   Carina Brandtzæg (referent) 
 
Sak Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

Godkjent uten videre kommentarer 

Alle 

  

10/15  Økonomi 

 10.2 Budsjett. Karin og Ranveig skal sende forslag til budsjett på  

  mail til styremedlemmene 

 10.3 Status økonomi. Karin gikk gjennom regnskapet så langt i år  

  og forklarte styremedlemmene hvordan stevneregnskapet  

  er lagt opp. 

 10.4 Oppgjør for ridebunn skjer ved at faktura går til rideklubben  

  pga mulighet for momskompensasjon. Hilde setter inn penger  

  til klubben. 

 10.5 Ranveig har sendt søknad om LAM midler fra Sola kommune. 

 

Karin/ 

Ranveig 

 

  

14/15  Diverse innkjøp 

14.2 Vi har vedtatt innkjøp av mobil roundpen 18,5 m i diameter,  

  pris kr 24.500,- inkl. mva. + transport. Ranveig følger opp  

  bestilling. 

14.3 Vi trenger en dyptgående harv til å lufte underlaget både på  

  ute –og innebanen. Ny pris på dette ligger på 40-50.000. Vi  

  sjekker om det er mulig å skaffe denne brukt. Mulig har Jack  

  allerede en harv som kan brukes til dette formålet. 

    

 

Ranveig 

 

 

Alle 

15/15   Profilering av klubben 

15.1 Klubbjakker 

 Gammel modell: Ranveig har bestilt inn 17 stk. til salgs 

 Representasjonsjakker: Vi avventer litt med dette 

15.2 Stevnedekken/shabrak 

 Vi avventer litt med dette 

15.3 T-skjorter 

 Disse er klare for salg, kr 300,- per stk 

  

 

 

Ranveig 

Carina 

Carina 

 

Carina 

19/15  Aktiviteter (Stevner og treninger) 

 19.3 Medlemsmøte Høst 2015 

  Dato er satt til torsdag 22. november. Carina lager agenda. 

 19.4 Halloween-arrangement lørdag 31. oktober 

  Line er ansvarlig for gymkhana og kostymekonkurranse og  

  ungdomsgruppa er ansvarlig for fest på kvelden. 

  Mette lager plakat. Åpent for alle. 

  

 

 

Carina 

Line/Mette 

Kolnes 

Rytterklubb 



Referat styremøte 01.10.2015  2 
 

 

 19.5 Luciadagen 13. desember 

 19.5.1 Lotteriansvarlig er Linda Naustvik og Karin Stangeland.   

  Linda bestiller loddbøker. Hovedpremier er Rideleir 2016 og  

  kunst fra Eva Newerman. Alle oppfordres til å skaffe premier. 

 19.5.2 Hanne Økland er leder av underholdningskomiteen. Carina tar  

  kontakt med henne for status og om de trenger noe fra oss. 

  

20/15  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  Se punkt 19.4 

 

Mette 

21/15  Oppgradering av uteanlegget 

 21.1 Status levering av bunn 

  Levering er skissert førstkommende helg. Ole Wathne har  

  ansvar for koordinering med Navigare Shipping og Risavika  

  Havn 

  

 

Ole 

 Diverse 

 Signert protokoll fra Årsmøtet 2015 er enda ikke publisert. Linda 

 reviderer og skaffer nye signaturer. 

 

 

Linda 

 Feil og mangler på senteret 

 Skjema 

 Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 

 De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 

 

 

 

 

Møtet ble hevet 21:00. Neste møte er satt til   

 

03.10.2015 Carina Brandtzæg 


