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 Referat  
 

Styremøte torsdag 9. november 2017 
 
 

Tilstede: Carina Brandtzæg, Elisabeth Østebø, Arild Eriksen, Hilde Eriksen (delvis) 

Forfall:  Maria Housken, Linda Øxnevad, Evelyn H. Mosdøl (ingen vara) 

 
Faste agendapunkter Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

  Referat og Agenda ble godkjent uten kommentarer 

 

 

1/17  Status Økonomi 

 1.5 Saldo og regnskap 

  Rideklubben har god økonomi og regnskapet er i rute 

  

Carina 

2/17  Aktiviteter/stevner 2017 
 2.1 D-stevne i dressur 25-26 mars - gjennomført   

  D-stevne i sprang 29-30 april - gjennomført 

  D-stevne (4. avd. Rogalandscup) 6-7 mai - gjennomført 

  D-stevne i sprang 19-20 august – gjennomført 

  Klubbstevne i sprang 16 september - gjennomført 

  D-stevne i dressur 23-24 september (KM) - gjennomført 

  D-stevne i sprang 21-22 oktober – gjennomført  

 

 Klubbmesterskap i sprang 9. desember 

  Julestevne inkludert klasser/mesterskap for rideskolen 

  Sprangkomiteen har kontroll på dette. Invitasjon er publisert. 

 Klubbmesterskap i dressur 10. desember 

  Overdommer har meldt forfall, ny er på gang. Charlotte  

  Haugland styrer sekretariatet. Invitasjon kommer snarlig. 

   

 2.4 Carina Brandtzæg er styrets representant ifm. Julelotteriet og  

  blir med på trekningen fredag 8. desember. 

 

Alle 

 

3/17  Diverse innkjøp 

 3.3 Status rosetter/premier 

  Vi har nok sløyfer ut året. Nye må bestilles før stevnesesongen 

  starter i 2018. Medaljer til klubbmesterskap er mottatt. Ellers  

  trengs noen få premier til årets siste stevne.  

 3.6 Status hindertralle – bestilt, kommer i uke 47 

 3.7 Status innkjøp ny printer – kommer snart ny 

  

 

Linda/ 

Elisabeth 

 

 

Carina 

Carina 

4/17  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

 4.2 Ungdomsgruppen har en egen Facebookgruppe hvor alle som er 

  i målgruppen er medlemmer. Gruppen har gjennomført sin  

  første aktivitet som var Bowlingkveld. Dette var svært vellykket. 

 

Evelyn 

5/17  Innkomne saker 

 5.4 Rideklubbens navn 

  Det har kommet inn et forslag om å endre rideklubben sitt navn 

  til «Sola Rytterklubb». Begrunnelsen for et eventuelt navnebytte 

  er tydeligere geografisk plassering. Carina har vært i kontakt med 

  Rogaland Idrettskrets med spørsmål om en eventuell saksgang, 

  da dette regnes som en alvorlig endring i klubbens lover; 

  

Alle 

Kolnes 

Rytterklubb 
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Saker Ansvarlig 

Forts. 

1. Navnendringen må vedtas av styret. 

 

2. Navnendringen må opp som en sak på Årsmøtet og vedtas med 

2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. 

 

3. Signert årsmøteprotokoll med vedtaket sendes til Rogaland 

Idrettskrets som må gi sin godkjennelse. 

  

  Rogaland Idrettskrets har for øvrig ingen innvendinger mot nytt 

  forslag til navn dersom dette godkjennes av Årsmøtet: 

 

  Saken vil tas opp igjen på neste styremøte hvor vi er   

  vedtaksdyktige. 

 

 

7/17  Klubben og senteret 

  Kolnes Rytterklubb er ikke en del av driften på ridesenteret,  

  men er allikevel involvert i noen saker: 

 7.1 Status rundpaddock 

  Vi har muligens fått anvist plass. Svein Erik Østebø er på saken. 

 7.2 Status gjerde rundt utebanen 

  Nye påler er satt i jorden. Det er behov for utbedring ifm.  

  dreneringen. Dette er planlagt like over nyttår. Gjerdet vil derfor 

  ferdigstilles så snart dette er gjort. 

 

Alle/Hilde 

 

 

 

 

Arild 

8/17  Organisasjon 

 8.2 Kan vi organisere oss bedre? Ny fordeling av ansvarsområder. 

  Vi diskuterte litt rundt dette, men det ble vanskelig å fordele  

  oppgaver med kun tre styremedlemmer til stede. 

   

  Ranveig Lode Berntsen går inn i dressurkomiteen sammen med 

  Live Eriksen. Ranveig har lang fartstid i klubben og høy   

  kompetanse på HorsePro og stevnearrangering. 

     

 8.3 Igangsetting av valgkomiteen for neste år 

  Carina Brandtzæg ønsker ikke å stille til gjenvalg i styret. De  

  andre styremedlemmene som er på valg er Arild Eriksen og  

  Heidi Stangeland (vara). 

  Elisabeth Østebø tar kontakt med Valgkomiteen som består av 

  Solveig Fotland Newermann, Mette Lothe og Synnøve Bakkan. 

 

 

Eventuelt 

Det var ingen saker under Eventuelt 

 

 

Møtet ble hevet kl. 20:00. Neste møte er torsdag 7. desember 

 

 

 

20.11.2017 Carina Brandtzæg, referent 


