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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
Torsdag 28. mai 2015 

kl. 19:00 i rytterstuen  

 

 
Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen 
   Karin Stangeland 
   Ole Wathne 
   Linda Naustvik 
   Mette Lothe 
   Line Newerman 
   Ellen M. Aanestad (møtt for Andrea Molaug) 
   Carina Brandtzæg (referent) 
 
Sak Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte ble godkjent og kan publiseres på nettet. 

Agenda og innkalling godkjent uten videre kommentarer 

Alle 

  

10/15  Økonomi 

 10.1 Regnskap fra Lucia arrangement/lotteri ferdigstilt 

 10.2 Budsjett. Karin og Ranveig setter opp forslag til budsjett som  

  sendes til styremedlemmene på mail. Dette vil deretter bli  

  sendt ut på høring ihht vedtak på årsmøtet. 

 

 

Karin/ 

Ranveig 

 

  

14/15  Diverse innkjøp 

 Vi har bestemt at det skal kjøpes inn askespann. Karin sjekker 

  om vi kan få en bedre pris via en annen leverandør før disse  

  blir kjøpt inn. 

    

 

Karin 

15/15   Profilering av klubben 

15.1 Status klubbjakker gammel modell: Ranveig forhører seg om 

 behovet blant medlemmene. 

 Status representasjonsjakker: Jeanette, Lise, Martine og Mette 

 har fått i oppgave å finne alternativer. Carina følger opp. 

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

15.3 T-skjorter: Line har kjøpt inn Clique T-skjorter til prøving, to  

  farger. Disse ligger i rytterstuen. Vi ønsker brodering på bryst  

  og rygg. 

  

 

Ranveig 

 

Carina 

 

Carina 

Line 

18/15  Dugnad 

 18.1 Diskusjon rundt avvikling av vårdugnaden. Line er ansvarlig  

  for maling av hindermateriell, inkludert innkjøp av maling og  

  utstyr. Carina publiserer info om vårdugnaden på nettsider og  

  FB. Forslag om at styret informerer litt om pågående saker  

  mens vi alle er samlet. 

 18.5 Carina publiserer info om Mobilretur på nettsider og FB 

 18.6 Oppsummering av kioskdugnaden 24. mai (Forus). På grunn av 

  dårlig vær ble det dessverre dårlig salg denne dagen. En del av 

  innkjøpene fikk vi levert i retur, men vi satt dessverre igjen  

  med et stort varelager etter dugnaden. Det meste kan vi  

  heldigvis gjøre bruk av i kiosken under neste stevne 13-14.06. 

 

 

 

 

Carina 

 

 

Carina 

 

 

 

 

Kolnes 

Rytterklubb 
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19/15  Aktiviteter (Stevner og treninger) 

 19.1 Ønske om flere klubbstevner/utvidete klubbstevner i   

  sprang og dressur. Vi diskuterte gjenopprettelse av   

  stevnekomité og opplæring av stevnefunksjonærer. 

 

  Vi har også et behov for mer teknisk personell i klubben, og  

  sjekker hvilke kurs som er aktuelle i kretsen. 

 

 

 

20/15  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  Ungdomsgruppa jobber med flere ideer til forskjellige   

  samlinger for de unge, blant annet filmkveld, felles salpuss og  

  fotoshoot. 

 

Mette 

21/15  Oppgradering av uteanlegget 

  Styret har hatt møte med Hilde og Jack Eriksen angående  

  oppgradering av uteanlegget. 

 21.1 Styret har fått i oppgave å innhente tilbud og vurdere   

  forskjellige typer toppdekke (Walber, Martin Collins, lokal sand) 

 21.2 Styrevedtak om hvor mye penger klubben skal bidra med til  

  dette. Vi presenterer et forslag til forhandlingsgrunnlag for  

  Hilde. 

 

 

 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 22:00. Neste møte er 18. juni.  

 

11.06.2015 Carina Brandtzæg 


