
Referat styremøte Sandnes og Jæren Rideklubb, 09.01.19. kl. 18.00 
Sted: Styrerommet, SJR 

Til stede: Heidi Støtland, Heidi Berheim, Maria Selliken, Marie Ovedal Birkeland, Thomas Gitlesen, Hanne Lill Steen.  

Fraværende: Jens Budsberg, Lisa Tanche Larsen (vara)  

Referent: Heidi Berheim  

 

Saksnr: Sak Vedtak/tiltak/ansvarlig 

1 Godkjenning av forrige referat 

 

Merknader på referat 16.10 reisestøtte revideres til:  

 Reisestøtte: det vedtas reisestøtte til kubbens medlemmer som deltar i utendørs NM (1000 

kr/hest), Nordisk Mesterskap (3000 kr/hest), EM (5000 kr/hest), VM (15000 kr/hest), OL 

(30000 kr/hest). Alle grener. (Voltige: gjelder innendørs) 

Ansvarlig: Marie 

2 Status klubbjakker/tepper.  

 

Blir orientert om på Sportskvelden den 21. 01 (info blir også lagt ut på sjr.no)  

Ansvarlig:  

Orientering: Hanne Lill   

Nettsiden: Marie 

3 Reisestøtte  Utbetales til de aktuelle som har søkt innen januar 2019 

Ansvarlig: Heidi S 

4 Referat til arbeidsmøte 31.10 

 

Referat legges ut i uke 2 

Ansvarlig: Marie 

5 Asfaltering av innkjørsel Innhenter tilbud innen neste styremøte 

Ansvarlig: Heidi S. 

6 Manglende innbetalinger av stall-leien 

 

• Vedtar at utestående faktura blir sendt til inkasso  

• Oppsigelse i henhold til kontrakt ved manglende betaling  

• Styret følger opp at disse rutinene gjennomføres 

Ansvarlig: Heidi S 



7 Oversikt over ridehaller • Legges ut på fortløpende på Facebook 

• Grunnet reduksjon må det påregnes noen endringer underveis. Prøver å tilrettelegge så 

godt som mulig for alle.  

Ansvarlig: Kristine (rideskolen) Trenere (sprang/dressur/voltige)  

8 Noe nytt fra Kommunen?  Utvalget fra klubben som ser på fremtidig lokasjon informerte om møte med kommunen. 

Foreløpig ikke ny informasjon, men Sandnes kommune er positiv til støtte av klubben og vil 

samarbeid om å finn en egnet plass til klubben. Plassering Sviland er lagt på is.  

 

 

9 Årsmøte • Referat fra forrige årsmøte sendes til leder av valgkomiteen, for videre arbeid i 

valgkomiteen.  

• Årsmøte blir 18.03 kl 19.30. Informasjon legges ut på sjr.no. Setter frist 24.02 for 

innkomne saker.  

Ansvarlig: Marie 

10 Status drift • Regnskapet for 2018 er under utarbeidelse 

• Fullt belegg på oppstalling (ventelister) 

• Fortsatt ledig kapasitet i rideskolen 

• Vellykket flytting av ride bunn  – god dugnadsinnsats 

 

 Neste styremøte 27.02.19 kl 17  

 


