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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
Mandag 24. august 2015 

kl. 19:30 i rytterstuen  

 

 
Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen 
   Karin Stangeland 
   Ole Wathne 
   Linda Naustvik 
   Mette Lothe 
   Line Newerman 
   Andrea Molaug 
   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 har satt opp et forslag til budsjett  

  som sendes til styremedlemmene på mail. Dette vil deretter bli 

  sendt ut på høring ihht vedtak på årsmøtet. 

 10.3 Status økonomi. Karin er i rute med henting av post og   

  betaling/fakturering. 

 

Karin/ 

Ranveig 

 

  

14/15  Diverse innkjøp 

14.1 Status askespann. To stk askespann er kjøpt inn. Ole har  

  ansvar for å montere dem. Ett skal henge på ridehusveggen  

  mot paddockene og det andre på låveveggen/gamlestallen. 

14.2 Status eventuell roundpen. Ranveig tar kontakt med Jan  

  Gutubakken for tilbud. 

    

 

Ole 

 

 

Ranveig 

15/15   Profilering av klubben 

15.1 Klubbjakker gammel modell: Ranveig forhører seg om 

 behovet blant medlemmene og bestiller heretter. 

 Representasjonsjakker: Forslag om Kingsland softshell jakke. 

 Carina sender link til styremedlemmene. 

15.2 Stevnedekken/shabrak: Carina snakker med Eldonor v/ Ståle 

15.3 T-skjorter: Vi går videre med tilbudet på Jacson poloskjorter  

  fra Zoo1. Carina sjekker interessen via Facebook 

  

 

Ranveig 

 

Carina 

 

Carina 

Carina 

18/15  Dugnad 

 18.5 Mobilretur. Siste frist for innlevering er 15. september. Carina  

  minner om Mobilretur på nettsider og FB 

 

 

Carina 

 

19/15  Aktiviteter (Stevner og treninger) 

 19.1 Ønske om flere klubbstevner/utvidete klubbstevner og   

  aktiviteter i sprang og dressur. En gruppe foreldre ønsker å  

  bidra til dette. Andrea tar kontakt med Elisabeth Østebø for å  

  diskutere eventuelle aktiviteter (Halloween?) 

 19.2 Fordeling av diverse oppgaver ifm. D-stevne i dressur 5-6.  

  september 

 

 

Andrea 

Kolnes 

Rytterklubb 
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  - Stevneleder: Ranveig L. Berntsen 

  - Vaktliste: Mette Lothe 

  - Kiosk: Marion Eie 

  - Premier: Hanne Økland 

  - Sekretariat/Startlister: Ranveig L. Berntsen 

 19.3 Forslag om Halloween arrangement lørdag 31. oktober. Dette  

  kan være noe for foreldregruppa. 

   

20/15  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  Mette planlegger en fotoshoot med klubbens ekvipasjer 

 

Mette 

21/15  Oppgradering av uteanlegget 

 21.1 Styret har innhentet tilbud på Martin Collins Dry Ecotrack og  

  Walber bunn. Prisforskjellen på de to alternativene ligger på  

  rundt 60.000,- NOK, hvor Walber er det mest kostbare. Vi er i  

  kontakt med flere forbrukere i Rogaland for å gå sammen om  

  eventuell transport, da vi ikke har mulighet til å rekvirere et  

  helt skip alene med det volumet vi trenger.  

  

 

Carina 

 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 

 

 

 

 

 Diverse 

 

 

Møtet ble hevet 22:45. Neste møte er satt til 01.10.2015  

 

02.09.2015 Carina Brandtzæg 


