
ARSMØTE PROTOKOLL 2O1S

lnnhold

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen......
Sak 4.

Sak 5.

Sak 6.

Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2012..............
Behandle innkomne forslag og saker.,.

.2

2

2

2

2

2
Sak 7. Fastsette medlemskontingent 2019 ......".............3
Sak 8. Budsjett 2018..........."....

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
3

3

3

3

Sak 10. Va19........

a) Valgkomiteens innstilling til Sandes & Jæren Rideklubb:

b)Valgkomiteens innstilling til Ridehallen AS:

c) Valg av Revisor og kontroll komite

d) Valg av representanter til rytterting og rytterkrets.....

e) Valg av valgkomité med leder,2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

.4

4

4

4

1



ARSMØTE PROTOKOLL 2018

Protokoll fra årsmøte 2018 - Sandnes & Jæren Rideklubb
Foss Eikeland, 19 mars 2018

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Tilstede 29 stemmeberettigede ved starten av møtet'
Totalt 44 til stedet ved starten av møtet'

sak 2. Godkienning av innkalling, sakliste og forretningsorden

lnnsti llin g: lnnkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

Vedtak: lnnkalling'og' sakliste ble godkjent.

Sak 3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

lnnstilling:
OOO C"¡r-Oddsen, dirigent, Sicilia Heien Antonsen referent, og Thomas Gitlesen og lngrid

Bie Helgesen til å undertegne protokollen.

Vedtak;
Odd Geir oddsen ble enstemmig valgt til dírigent.

Sicilia Heien Antonsen enstemmig valgt til referent'
Thomas Gi¡esen og lngrid Bie He-lgesén ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

sak 4. Behandle klubbens årsrnelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

I n nsti I I i ng : Arsbe retni ngen for 2O 17 godkien ne$'

Vedtak: Enstemmig vedtatt, årsberetningen for 2017 godkjent'

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand îor 2017

lnnstilling: Regnskap for 2017 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, regnskap lor 2017 er godkjent'

Sak 6. Behandle forslag og saker

lngen forslag mottatt.
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Sak 7. Fastsette medlemskontingent 2019

I nnstilling : styret foreslår at medremsko ntingenten forblir uendret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Budsjett 2018

lnnstilling: Budsjett for 2018 godkjennes.

Vedtak: Øke konto 6557 Utstyr skolehester med 30 000, Styrer gis mandat til å bestemme
hvor pengene tas fra. Utover den endringen ble budsjett for 2018 enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

I n nstilling : Klubbens orga nísasjonsplan foreslås uendret.

Vedtak: lnnføre voltige komité. Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 19.03.201 g:

lnnstillino Vedtak:
l0a)
Leder fo¡len Tjosevik, vetges for I år Enstemmi g valgt
Nestleder: lderdi 9tøtland, ikke på valq lkke på valg
t0b)
Styremedlem: Jens Budsbero. velges tor 2 âr Enstemmiq valEt
Styremedlem: Maria Sel ikke lkke på valg
Stvremedlem: Marie OvedalBirkeland es for 2 år Enstemmig valgt
Styremedlem: Berheim lkke på vals
Varamedlem: Lisa Tanche Larsen , ikke på valo lkke på valg
Varamedlem: 2àr Enstemmig valgt
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lnnstill
John Slange land. es for I årLeder

leder SJRMedlem
ikkeØrnMedlem

for I årveMedlem
tor 1 à¡nd Antonsen veMedlem:

ÅRStvløre PRoroKoLL 201 I

Ridehallen AS

lnnstilli
Leder land ikke

Vedtak
lkke på valq

Medlem Gisle and tor 2 àr Enstemm

Med Line es for 2 år Enstemm t

Varamedlem Stine R.E. David. ikke på valq lkke val

protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3

Vedtak: ,-,r-----r:-
Arsmøtet støttet innstillingen til styremedlemmer i Ridehallen AS. Generalforsamlingen i

Ridehallen AS foretar endelig valg av styremedlemmer'

l0c) Valg av Revisor og kontroll komite:

Valgkomiteens innstilling til kontroll komite:

10d) Valg av representanter til rytterting og rytterkrets

lnnstilling:
éit*t Oei¿rsmøtet om fullmakt til å oppnevne disse kandidatene'

Vedtak:
¡i.*øt*t gir styret fullmakt til å utnevne kandidater til rytterting og rytterkrets

l0e) valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og I varamedlem for neste årsmøte
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Vedtaklnnstill
lkkelna Corneli VAikke
EnstemmiÍor 2 ârSicilia Heien Antonsen
Enstemmig valgtlor 2 ârVara: Odd Geir

Thomas Gitlesen lng Helgesen


