
 Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
Torsdag 31. mars 2016 

 

Tilstede:  Ellen Aanestad, Vidar Stuland, Gry Lothe, Mette Lothe, Karin Stangeland,  
Jeanett Svendsen, Line Newermann, Ranveig Berntsen  

Forfall:   Linda Naustvik 
Faste agendapunkter Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

  

1/16  Økonomi 

 1.1 Status økonomi 

  Økonomi for januar ble presentert, februar kommer  

  etter gjennomgang av de siste to stevnene 

 

Karin 

2/16  Diverse innkjøp 

 2.1 Plassering av roundpen og innkjøp av sand til denne 

  Venter på opptørking av grunnen der den skal stå.  

Line er på 

saken 

 

4/16  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  Ingen aktivitet siden sist, men pizzakveld er under  

  planlegging 

Mette 

5/16  Innkomne saker 

 

 

Saker Ansvarlig 

8/16  Støtte til konferanser teknisk personell 

 8.1 Regler for å motta støtte til konferanser for teknisk personell 

  Det utarbeides en avtale for refusjon av utgifter til  

  obligatoriske konferanser for teknisk personell 

 

Vidar 

9/16  Statutter klubbmesterskap 

 9.1 Endring av statutter 

  Vi skyter inn en 0,60m klasse i sprang og LC i dressur. For 

  dressur har vi også lagt inn at programmet må være bestått 

  for å motta medalje. 

 

Ranveig 

10/16  Datoer for styremøter  

 10.1 Fastsette datoer for styremøter før sommeren 

  Pga usikkerhet rundt treningstider for styremedlemmene har 

  vi kun bestemt neste møte: 26.4 kl 19.00 

 

11/16  Stevner utenom terminliste 

 11.1 Skoleponnistevne i sprang med påfølgende uk-stevne 17.4 

  Dommer Karna Jenseg, banebygger Arild Eriksen,  

  Sekretariat Kirsten Haigh og stevneleder Ranveig  

  Berntsen 

 

12/16  Undersøkelser rundt nytt gjerde på utebanen 

 12.1 Innhenting av priser til gjerde 

  Vi har innhentet priser på litt ulike dimensjoner hos  

  forskjellige leverandører. Arbeidet fortsetter og forslag  

  presenteres Hilde Eriksen 

 

Mette 

Jeanette 

Eventuelt  

  -Vi ser på muligheten for å plassere et par naturhinder langs 

  sporet 

  -Vi går til innkjøp av minipc og skjerm for å vise starttider i 

  inngangspartiet i ridehuset, samt 1 laptop til bruk i  

  sekretariatet    

Line 

 

Ranveig 

Feil og mangler på senteret 

  Skjema - De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig. 

  Lager en gruppe på facebook som kan benyttes av utpekt 

  representant for hver stall, styreleder samt Hilde Eriksen 

 

 

 

Ranveig 

 

Kolnes 

Rytterklubb 


