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Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
tirsdag 12.august 2014 
kl. 18:00 i rytterstuen  

 

Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen 
   Carina Brandtzæg 
   Gry Stensgård 
   Stine W. Gjøvåg 

   Andrea Molaug 
Meldt forfall:  Sikke Torsvik 
   Irene-Marie Skytøen 

 Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

Agenda og referat godkjent uten videre kommentarer  

21/14  Anette Thorkildsen har trukket seg fra styret 
Vi takker Anette for innsatsen og ønsker henne lykke til på 
Sørlandet. 2. vararepresentant Stine W. Gjøvåg rykker opp til 
styremedlem 

 

12/14  Organisasjonsplan 
12.2 Godkjenne en organisasjonsplan 
 Irene-Marie sender forslag på nytt da denne ligger på en PC som har 

havarert 
 12.3 Kartlegging av oppgaver og ansvarsfordeling 
  - Horsepro 

Følgende personer har kunnskaper om HorsePro: 
Ranveig, Carina, Annelise, Sara, Kirsten, Ina, Ellen, Live. Kanskje 
finnes det noen flere? Saken tas opp på medlemsmøtet 28/8  
- Stevnekomite 
De fleste ansvarsområdene er allerede dekket, men vi ønsker en 
bedre oversikt over hvilke personer vi kan regne med. Vi trenger 2 
personer som kan ta overordnet ansvar for kiosken. Forslag om Nina 
Rasmussen + en person til. Disse vil bli forespurt i forkant av 
medlemsmøtet 

 
Irene-Marie 
 
 
 
 

13/14  Økonomi/budsjett 
13.1 Underslagsforsikring 

- Forsikre klubbens eiendeler  
- Skaffe oversikt over eiendelene 
Punktene går videre til neste møte 

- Ta bilde av hvert hinder 
Vil bli gjort etter banebygging til neste sprangstevne 

 
Ranveig 
 
Carina 
 
Stine 

8/14  Status på ny hjemmeside 
Publiseringsverktøyet for den gamle nettsiden er oppgradert og vi 
bruker denne midlertidig. 

Carina/Andrea 

9/14  Senterregler-  status på ferdigstillelse av disse  
Ranveig har oppdatert senterregler og informasjonsfolder. Disse vil 
bli delt ut på medlemsmøtet 28/8. Regler for bruk av ridehall må 

Ranveig 

Kolnes 

Rytterklubb 
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henges opp ved inngangen i forstørret og laminert format 

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 

Haster - Andrea sjekker med diverse hestebutikker 

 
 
Andrea 

18/14  Oppgradere hindermateriell 
18.1 Vi har 25 hvite bommer. Noen av disse bør males opp med farger så 

de kan erstatte utslitte treningsbommer. 
 

Monika Eriksen ønsker å ta ansvar for dette. Vi informerer også om 
dette på medlemsmøtet. 

 
 
 
 
Monika 

19/14  Innkjøp av ny pc og skriver 
2 nye PC’er er kjøpt inn. Den ene er forbeholdt regnskap med 
regnskapsprogrammet Mamut installert. Sriver vil bli kjøpt inn 
etterhvert. 

Ranveig 
 

20/14  Betalingsterminal 
Prisen for engangsleie vil komme på ca 1.400,- kr per arrangement. 
Ranveig sjekker dette opp mot kostnaden på leie på årsbasis  

Ranveig 

21/14  Planlegge stevnene i september 
6-7 september: D-stevne i dressur 
13-14 september: D-stevne i sprang 
Vi presenterer vaktlistene under medlemsmøtet og inviterer til 
Dugnad søndag 31. september kl 12.00 for å klargjøre senteret til 
stevne. Oppgavene blir blant annet grundig rengjøring av rytterstue, 
kiosk, tribune, speil og vinduer med mer. 

Alle 

22/14  Saker fra medlemmer 
22.1 Medlemmer som gir betfor/betfiber må sørge for at det er laget til i 

  god tid før foringstid. Andre oppstallører kan ikke ta ansvar for at 
  hester blir syke om det blir gitt uferdig. 
 22.2 Vanndunker i paddock skal merkes tydelig med navn, og dette  
  navnet  skal stemme overens med navnet på de som står i  
  paddocken til enhver tid. 
 

Disse sakene vil det bli opplyst om på medlemsmøtet 

 

23/14  Fastsette datoer for styremøter fremover 
Tirsdag 09.09.2014 kl 18.00 
Tirsdag 21.10.2014 kl 18.00 
Tirsdag 11.11.2014 kl 18.00 

 

 Diverse 
1. Førstehjelpsskap 

Åse fyller dette opp med nødvendig materiell 
2. Leiekontrakt 

Ranveig har levert et forslag til Hilde og venter tilbakemelding 
3. Facebookgrupper 

Andrea har gått gjennom innstillingene for admin av gruppene 
4. Egen fane til styrende dokumenter på hjemmesida. Trekke 

 
 
Åse 
 
Ranveig/Hilde 
Andrea 
 
Carina 
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vedtak  ut av referat og legge dem inn i et eget dokument. 
5. Ny titt på avtale vedrørende kursstøtte for teknisk personell 

Går videre til neste gang 
6. Endring i styret 

Kasserer Irene-MarieSkytøen flytter fra Kolnes til Rogaland 
Rideklubb. I og med at kontotilgang ikke er i orden, så løses hun 
fra sitt ansvar som kasserer i klubben. Styret vil fortsatt være 
beslutningsdyktige og regnskapet vil settes ut til en autorisert 
regnskapsfører. Alle parter er informert  

7. Forslag om Åpen dag den 7. desember med diverse aktiviteter til 
inntekt til Ridehall nr 2. Styret stiller seg positivt til dette og vil 
diskutere ansvar og fordelingsnøkkel med Hilde. 

 
 

Møtet ble hevet kl 20:45. Neste styremøte avholdes tirsdag 09.09.2014 kl 18:00  

 

13.08.14 Carina Brandtzæg 


