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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
tirsdag 3. juni 2014 

kl. 18:00 i rytterstuen 
 

Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen 
   Carina Brandtzæg 
   Anette T. Osaland 
   Gry Stensgård (møtte for Sikke) 

Sikke Torsvik (kom kl 19.00) 
   Stine W. Gjøvåg (møtte for Irene-Marie) 

Andrea Molaug 
Meldt forfall:  Irene-Marie Skytøen 
 
 Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 
Agenda og referat godkjent uten videre komentarer 

Alle 

  

17/14  Elisabeth Alfsen har trukket seg fra styret 
Vedtak: 1. vararepresentant Gry Stensgård rykker opp til styremedlem, 
hvorpå 2. vararepresentant Stine W. Gjøvåg rykker opp til 1. vara 

Alle 

12/14  Organisasjonsplan 
 12.2 Godkjenne en organisasjonsplan 

Under arbeid 
 12.3 Kartlegging av oppgaver og ansvarsfordeling 
  - Horsepro 

Vi tar med oss dette punktet til neste møte 
  - Grønt kort/rytterlisens 

Carina påtar seg rollen som Grønt Kort ansvarlig. Første oppgave blir 
gjennomføring av KR1 kurs og Sikkerhetskurs. Ta kontakt med Hilde for 
å avtale tidspunkt og lån av lokale. Invitasjon går via Facebook 

  - Stevnekomite 
Vi tar med oss dette punktet til neste møte 

 
Irene-Marie 
 
 
 
 
Carina 
 
 
 
 
Irene-Marie 

13/14  Økonomi/budsjett 
13.1 Underslagsforsikring 
 Vi har tegnet en klubb- og underslagsforsikring. Vi må også forsikre 
 klubbens eiendeler.  
 -Skaffe oversikt over eiendelene våre 

Under arbeid... 
Ta bilde av hvert hinder 

 
Ranveig 
 
 
 
Carina 
Stine 

14/14   Medlemsmøte  

14.1 Sette dato 
Dato er satt til torsdag 28. august kl 19.00 

14.2 Bestemme innhold 
Carina oppdaterer Powepoint presentasjon fra forrige medlemsmøte.  
Viktige punkter: 

1. Stille opp/sette seg på vaktlisten på stevner 
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2. Møkke etter seg på banene, bli flinkere til å se når det trengs 
og hjelpe til 

3. Informere om hjemmeside og Facebook grupper 
4. Presentasjon av senterregler og oppdatert folder 

8/14  Status på ny hjemmeside 
Carina overtar Anette sitt ansvar for dette når hun flytter. Andrea og 
Carina diskuterer videre fremdrift 

Anette/Andrea 

9/14  Senterregler-  status på ferdigstillelse av disse 
Under arbeid 

Carina 

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 
15.2 Stevnedekken? 
 - Presentere alternativer 
15.3 Klubbjakkene er ferdig trykket. Hvilken pris skal de ha? 

Vi ble enige om en pris på kr 560,- 

 
 
Anette/Sikke 

18/14  Oppgradere hindermateriell 
17.1 Maling av 25 hvite bommer til å erstatte utslitt materiell 

Vi diskuterte forskjellige former for dugnad. Ta kontakt med Nina for å 
låne telt, forespør Hans-Ivar om status på materiell 
 
Ta bilde av hvert hinder slik det skal se ut på stevner 

 
Stine 
 
 
 
Stine 

19/14  Innkjøp av ny pc og skriver 
Vedtatt. Ranveig går til innkjøp. 

Alle 

20/14  Betalingsterminal? 
Vi sjekker igjen om dette kan være et alternativ for oss 

 
Ranveig 

  Diverse 
- Førstehjelpsskap 
Andrea spør Åse 
- Stevnepremier 
Carina snakker med Ståle Enoksen/ Semafix ngående stand og premier 
til dressurstevnet 6-7 september 2014 
- Leiekontrakt 
Hva er status her? 
- Facebook grupper 
Andrea sjekker innstillingene vedrørende godkjenning av medlemmer 
etc. og gir adm tilgang til de som trenger det 

 

 


