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Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
Søndag 18. januar 2015 
kl. 12:30 i rytterstuen  

 

Til stede:   Ranveig Lode Berntsen 
   Carina Brandtzæg 
   Gry Stensgård 
   Andrea Molaug 
Meldt forfall:   Irene-Marie Skytøen 
   Sikke Torsvik 
   Stine Gjøvåg 

Sak Ansvarlig 
 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

Agenda og referat godkjent uten videre kommentarer 
 

 

13/14  Økonomi/budsjett 
- Forsikre klubbens eiendeler  
- Skaffe oversikt over eiendelene. Arbeidet med dette er påbegynt 

 

 
Ranveig 
Carina 

1/15  Førstehjelpskurs 
1.1 Thor Arne Aasen (Stamina) er forespurt å holde kurs for oss. 

Dato satt til torsdag 12. februar kl 18.00. Pris 2.500 betales av 
Kolnes Rytterklubb. Varighet ca. 2 t. 
  

 

2/15  Forslag til medlemskontingent 2016 
 2.1 Forslag enkeltmedlem, familiemedlemmer og rideskolemedlemmer 

Styret foreslår at vi beholder årets satser 
2.2 Hvem skal betale? 

Styret foreslår at vi beholder dagens inndeling. Det er ifølge NRYF 
ikke anledning til å operere med forskjellige former for 
medlemskap. 

 

 

3/15  Fastsette dato for årsmøte 2015 
Dato fastsatt til torsdag 12.03.2015 kl 19:00. Husk annonsering 

  minimum 1 måned i forkant. Innkomne saker må være styret i  
  hende to uker før. Papirene må være klare 1 uke før årsmøtet. 

 

 

4/15  Gjennomgang av organisasjonsplan 
  Vi gikk gjennom forslag til organisasjonsplan og ble enige om noen 
  små endringer. Carina gjør rettelser på dokumentet og sender på 
  mail til styremedlemmene. 
  

 
Carina 

5/15  Idrettsregistreringen i 2015 
 5.1 Gjennomføres innen 31.januar. Utført 20.01.2015 
  

 
Carina 

Kolnes 

Rytterklubb 
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6/15  Regler i ridehuset og på senteret ellers 
 6.1 Hvilke regler gjelder? 
  Reglene for ridehuset henger ved inngangen. Dersom det er  
  rideundervisning, så kan det allikevel være greit å spørre  
  instruktøren hvor de foretrekker at du holder deg. Ta alltid hensyn 
  til de som rir på time.  
 6.2 Hvordan gjøre dem kjent 
  Ridehusreglene og generelle regler er oppsummert i Kolnes  
  Rytterklubb sin Informasjonsfolder. Denne utleveres alle nye  
  oppstallører, henger i laminert format på oppslagstavlen ved  
  rytterstuen og er publisert på Kolnes Rytterklubb sine nettsider: 
  http://kolnesrytterklubb.webs.com/  
   

 

7/15  Grønt kort   
 7.1 Det er nye regler for hvordan en skal kurses for å få grønt kort fra 1. 
  januar 2015. Hvordan forholder vi oss til dette?  Hvem kan være 
  kursholder? 
  Kolnes Rytterklubb har per i dag ikke autorisert personell til å  
  avholde kurs og har heller ikke fått dispensasjon fra NRYF.  
  Midlertidig løsning er at kretsen og andre rideklubber åpner opp for 
  felles kurs.  

 

 

8/15  Treningsfrie tider i ridehuset 
 8.1 Det etterlyses timeplan på når det er fritt for trenere i ridehuset.  
  Denne blir presentert på Medlemsmøtet torsdag 12. februar. 

 

 

9/15  Terminliste for stevner /arrangement 
 

 

10/15  Lotteri 2014 
 10.1 Sluttregnskap for lotteriet 
  Ranveig har etterlyst sluttregnskap og evaluering av arrangementet 
  fra arrangementskomiteen 

 

 

   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 
- Det blir Medlemsmøte etter Førstehjelpskurset torsdag 12. 
februar 
 

 

Møtet ble hevet kl 14:20. Ny møtekalender utarbeides for 2015  

 

21.01.15 Carina Brandtzæg 


