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Referat  

 

Styremøte onsdag 7. november 2018 
 

 

Tilstede: Carina Brandtzæg, Ranveig Lode Berntsen, Arild Eriksen, Ida Efteland, Hilde  

  Eriksen, Heidi Stangeland (for Linda H. Øxnevad) 

Forfall:  Linda H. Øxnevad, Evelyn H. Mosdøl 

 
Faste agendapunkter Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

  Godkjent uten kommentarer 

 

Alle 

1/18  Status Økonomi 

 1.1 Saldo, regnskap og stevneøkonomi (info) 

 1.2 Medlemskontingent og overganger (info) 

   

Carina 

2/18  Aktiviteter/stevner 2018 

 2.1 D-stevne i dressur 10-11 mars – Gjennomført 😊 

  D-stevne i sprang 14-15 april – Gjennomført 😊 

  D-stevne i dressur 2-3 juni – Gjennomført 😊 

  D-stevne i dressur 25-26 august – Gjennomført 😊 

  D-stevne i sprang 20-21 oktober – Gjennomført 😊 

  

 2.1.1 Oppsummering av stevneåret 2018 

  Vi sitter igjen med følgende erfaringer og forbedringspunkter: 

  Sikkerhet 

- Førstehjelpsansvarlig på stevnene må tas mer på alvor 

- Avgrensing til publikumsområdet 

Dugnad 

- Avklare banebygging tidlig mht. trening 

- Per i dag blir det for mye arbeid på enkeltpersoner. Vi må 

bli flinkere til å organisere oss og få folk til å ta ansvar i 

større grad 

Annet 

- Sette oss inn i utfordringene med sviktende nettilgang 

  

 2.2 Andre aktiviteter 

  Klubbmesterskap 2018 

  Julestevnet lørdag 8. desember er for og i regi av rideskolen. 

  Klubbmesterskap i henholdsvis dressur og sprang vil bli 

  arrangert etterskuddsvis i januar 2019 ifm. utvida  

  klubbstevner – foreslått dato er 12-13 januar med dressur 

  lørdag og sprang søndag. 

 

 

Dressurkomité 

Sprangkomité 

Dressurkomité 

Dressurkomité 

Sprangkomité 

3/18  Diverse innkjøp 

 3.1 Klubben kjøper inn et fenalår som gevinst i julelotteriet 

  

 

 

4/18  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

 

Evelyn 

5/18  Innkomne saker 

 5.1 Terminliste dressur OK 

  (23-24/3, 27-28/4, 25-26/5, 15-16/6 ,31/8-1/9) 

  Terminliste sprang – må endres. Ta kontakt med Jens B 

  (9-10/2, 13-14/4, 17-18/8, 9-10/11) 

Alle 

Kolnes 

Rytterklubb 
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Faste agendapunkter Ansvarlig 

 5.2 Regionsanlegg Rogaland Sør (ref. møte 23/11). RORYK  

  etterlyser kandidater til samarbeidsutvalg. Ingen meldte seg 

  fra Kolnes. Carina stiller til uforpliktende møte mandag 19. 

  november for at vi ikke skal gå glipp av informasjon  

  angående dette.  

 

Carina 

Saker Ansvarlig 

12/18  Klubbens fremtid og målsetninger 

12.1 Tiltak for økt medlemsmasse og aktivitet. Pågående 

12.2 Navneendring  

Styret kommer opp med alternativer før dette stemmes over 

på årsmøtet i 2019. Sola og Omegn Rideklubb er foreslått. 

12.3 Samarbeid med ridesenteret. Pågående 

 

 

13/18  Julelotteri 

  Ida Efteland er styrets representant ifm. julelotteriet. 

  Oppgjøret foretrekkes mottatt på vipps. Carina legger ut info 

  om dette på Facebook-gruppene. 

 

 

14/18  Dugnad 

 14.1 Organisering ift. banebygging før stevner 

  Vi må bli flinkere på avklaring og informasjon 

 14.2 Organisering ift. grupper og vaktlister 

  Dette må settes ut i praksis 

 

 

Eventuelt 

- Arild purrer på Røde Kors ifm. bestilling av skap til 

hjertestarteren 

 

 

Arild 

Møtet ble hevet ca. 21:00. Neste møte er torsdag 6. desember kl. 19.00 

 

 

 

21.11.2018 Carina Brandtzæg, referent 


