
Referat styremøte Sandnes og Jæren rideklubb 23.04.2018 kl. 18.00 

 
Sted: Styrerommet, SJR 

Til stede: Tor Jan Tjosevik, Heidi Støtland, Heidi Berheim, Maria Selliken, Marie Ovedal Birkeland, Jens Budsberg, Thomas Gitlesen 

Fraværende: Lisa Tanche Larsen 

Referent: Marie Ovedal Birkeland 

 

Saksnr. Saksinfo Ansvarlig / vedtak / tiltak 

18/6 Godkjenning av forrige referat 

 Godkjent uten merknader. 

 Tor Jan har ikke fått sendt referatet fra årsmøte til 

Brønnøysundregistrene enda, pga dårlig kopi. Fikser det så snart han får 

et skannet referat. 

 Vi tar resten av punktene som var til oppfølging fra sist møte på neste 

møte. 

 

18/7 Foreløpig regnskap per mars 

 Hanne-Lill sendte en oversikt over regnskapet per mars, som vi gikk 

gjennom. 

 På årsmøte ble det bestemt at Utstyr skolehester skulle øke med kr 

30 000, til kr 80 000.  

 Ridekolen: Bør ha inntekter på ca kr 500 000 første semester. Har variert 

de siste årene, med en topp i 2015, en nedgang i 2017, og liten oppgang 

igjen i 2018. Målet er 250 elever i rideskolen per uke. Per i dag har vi 230 

inkludert voltige.  

 

18/8 Dugnad/vedlikehold 

 Det mest effektive er å fordele oppgaver, istedenfor å ha en felles dag der 

alle bare møter opp.  

 



 Vi kan legge et dokument inn på oppstallørsiden der folk selv kan skrive 

seg opp på hvilken oppgave de vil ha. 

 Ellers er forslaget 1. mai/helgen før.  

 Jens sjekker om det er mulig å få fatt i gratis skilt, til f.eks. «Parkering 

personbiler», «Parkering hestebiler». 

 Utekafeen: Ønsker å fikse opp i bua under dommertårnet, og sette inn et 

skikkelig kjøkken i utebua mellom banene. Burde kun sette inn et 

skikkelig kjøkken dersom vi får isolert bedre. Kenneth finner ut hvor mye 

dreneringen til utebanen tåler, med tanke på å få en oppvaskmaskin i 

utebua. 

 Burde ha et telt på plattingen, som burde komme opp før neste stevne.  

 Store ridebane: Vi må skifte duken. Kan søke om penger fra Tilskudd til 

ridebunner, søknadsfrist 30. april. Tor Jan fikser det. Vi må sjekke pris på 

ny duk.  Her må det undersøkes om det er ett alternativ å punktere 

eksisterende duk, og eventuelt foreta spyling av drensrør om disse er 

tette. Duken er for øvrig ulogisk plassert ved at den ligger i topp i stedet 

for i bunn mot jordmasser, som er normalt for å utjevne trykk fra grovere 

masser som er plassert over.  

 Paddockene trenger vedlikehold med festing av stolper og ny grus. 

 Nederste del av vantet i lille ridehus er råttent, og må byttes/lappes. 

 Hinderstativene vi kjøpte i 2015: Vi bør reklamere på dem hvis mulig, 

siden de har gått så fort i stykker. Alternativ om det er mulig å kjøpe nye 

bunnstøtter/toppkuler. Tor Jan sender e-post til leverandøren og sjekker 

hva de vil gjøre. 

 Vi bør male bommer på dugnaden. 

 Stevneboksene må lappes og fikses. 

 Lagerplassen under tak utenfor store ridehall: Undersøke om vi kan sette 

inn en dør direkte inne fra ridehallen og inn til lagerplassen. 



 Hullet i taket i hjørnet av store ridehall må tettes (nede mot 

møkkacontaineren). 

18/9 Utkast svarbrev 

 Styret godkjenner forslag til svar. 

 

18/10 Informasjon fra driftsleder 

1. Status oppstalling 

- Det ble spurt om å skifte ut spon med pellets eller torv. Må ses opp 

mot hva oppstallører ønsker, for det nytter ikke å gå for torv hvis alle 

da selv kjøper spon en annen plass. Ble ikke konkludert. 

- Stallen er full, og vi får stadig spørsmål om venteliste. Per nå 5 på 

venteliste. De siste som kom, kom inn i høst. De som står i stallen og 

får ny hest, kommer foran utenforstående på listen. Vi er fleksible der 

vi kan. Styret er enig i praksisen som benyttes. 

- Utfordring med å skaffe nok høy og rundballe. To forskjellige 

leverandører. Bruker to rundballer til dagen, som kan være forskjellig 

kvalitet. Skal vi vurdere om de som skal ha med seg høy på stevner 

skal betale for det ekstra de får. 

- Havretanken mangler returrøret der støv går i retur til bilen. Den 

andre tanken har hull i tanken. Før den tanken er fikset, ønsker 

Kenneth å kjøpe kraftfor i sekker. I mars 2017 ble det fremmet en sak 

for det forrige styret om å fikse/skifte tanken. Problemstillingen da 

var utmating fra tank, som ble fikset av Kamil. Hvis de skal skiftes, er 

det mest hensiktsmessig å bytte begge. Styret skal se litt på priser og 

leasingavtaler på nye tanker. 

- Planlegger et oppstallatørmøte. 

- Jens sjekker pris på nye trillebårer. Dette bør vurderes opp mot 

kampanjetilbud fra Trallfa (produsent) som normalt kommer i disse 

tider. 

 



2. Status rideskole 

- Det har ikke vært noen inne i et helt vikariat for Marthe. 

- Sofie og Tobias er inne på lån, og skal tilbake igjen i slutten av mai. 

- Da mangler vi en skoleponni. 

- Kenneth informerte at han hadde lånt inn Larry til rideskolen, og kun 

et nødstilfelle, siden vi hadde for mange elever i forhold til hester. 

- Charlie er behandlet flere ganger, men er fortsatt halt. Skal røntges.  

- Vanskelig å finne gode skolehester. 

- Jens Christian blir fortsatt brukt som rådgiver for utstyret til 

skolehestene, og han går gjennom hestene og utstyret. 

- Rett tjenestevei for de ansatte i rideskolen er til Kenneth. 

3. Status ansatte 

- Ny ansatt med en prøvetid på 3 mnd.  

- Boris har sluttet, Robert er tilbake fra 3 ukers ferie. 

- Arbeidstid: 7 – 14.  

- Det jobbes med å få inn rideskoleansvarlig, men i påvente av 

avklaring rundt den som pr. i dag formelt er ansatt i stillingen er 

oppgavene håndtert av tilgjengelige ressurser i klubben. Styreleder 

avklarer situasjonen vedr. nåværende ansatt som er i permisjon og 

har indikert hun ikke kommer tilbake. Driftsleder begynner å sondere 

markedet etter kandidater og intervjuer den ene klubben har fått 

kontakt med. Pga lang tid siden sist møte med driftsleder ble det 

meget knapp tid. Styret kaller inn til ekstra styremøte allerede neste 

uke for å behandle de saker som er kommet inn siste måned, samt 

jobbe med punkt som ble spilt inn fra driftsleder og kunne avklare de 

som er aktuelle. 

4. Status politiattester 

- Det skal være en ansvarlig for dette i styret. Det er en del som trenger 

nye politiattester, men det kan ikke gjøres noe med før det blir 



oppnevnt en ansvarlig for dette i styret. Diskuteres videre på neste 

møte. 

18/11 Eventuelt 

 Er det behov for å ha driftleders rapport som en fast post på hvert 

styremøte? Pga knapp tid avklares dette på neste styremøte. 

 Neste møte blir mandag 30.04.2018 kl 19-21. 

 

 


