
Referat styremøte Sandnes og Jæren Rideklubb 09. april 2018 kl. 18.00 

 
Sted: Styrerommet, SJR 

Til stede: Tor Jan Tjosevik, Heidi Støtland, Heidi Berheim, Maria Selliken, Marie Ovedal Birkeland, Lisa Tanche Larsen og Jens Budsberg 

Referent: Jens Budsberg 

 

Saksnr. Saksinfo Ansvarlig / vedtak / tiltak 

18/1 Konstituering av styret 

Første møte med nytt styre, og følgende oppgaver ansvarsområder ble fordelt: 

 REFERENT: Går på rundgang blant styremedlemmene, Jens starter 

 MØTEDATOER: Følgende datoer er satt frem til rett over ferien: 

23.04./14.05./06.06./08.08. Ingen møte i juli pga ferie, men to møter i 

april 

 POLITIATTESTANSVARLIG: Ikke eget ansvarsområde, vi ber om status fra 

driftsleder 

 BRØNNØYSUND: Opplysninger der oppdateres av styreleder 

 WEB + MAIL løsning: Marie tar dette ansvaret, støttes av Jens v behov. 

 VEDLIKEHOLD: Normalt vedlikehold ligger i avtale med Kenneth/Saga 

Stables, men styret ønsker å spille inn forslag vi ønsker prioriteres. Vi 

lager liste og foretar vurdering/prioritering i samråd med Kenneth 

 DRIFTSLEDER innkalles til neste styremøte for å informere om 

driften/utdype saker for styret.   

 

Under punktet Web/Mail kommer Marie og Jens med forslag til 

endring av dagens løsning til neste styremøte, slik at styret kan 

behandle saken. 

 

 

Vi oppnevner evt en ansvarlig for politiattester 

18/2 Innkommet sak vedr. ansatte og organisering. Utredes 

18/3 Forberedelser NM Ponni lag / dugnad. 

Befaring gjennomføres på anlegget torsdag kl. 18.00 for å se hva vi bør prioritere 

før Ponni NM osv 

Alle som kan stiller på runden torsdag 

Dugnadsdatoer det jobbes mot er helgen 21/21 april og 12. mai. 

Mulig den første kommer for fort. 



18/4 Annet: 

1. Buå: ungdomsgruppa frasier seg bua 

2. 17. maitoget: Ungdomsseksjonen arrangerer ikke 17. mai deltagelse i år 

 

3. Informasjon om hendelse i rideskolen: hest hoppet over gjerde til det 

andre partiet. Henvendelse fra mor. 

4. Informasjon om at det er søkt kommunal støtte til drift og bygg 

5. Hanne Lill Steen har søkt støtte til Lag NM Ponni og Voltige NM 

6. Styret ønsker at rideskolen prioriteres, vedtak på årsmøte om å øke 

utstyrsposten i budsjettet er i tråd med styrets ønske. 

7. Høymangel: Det er observert opptil 2-3 høyballer som ligger igjen etter 

ryttere fra SJR når de har dratt hjem fra reisestevner. Nå er det så 

vanskelig å få tak i høy at det ikke er greit. 

8. Oppstallørmøte. Det er en del saker som kan være bra å få tatt opp med 

opstallørene slik at alle vet hvordan ting foregår på SJR. Pga en del nye 

oppstallører siste år ønsker styret å komme i gang med dette igjen. 

9. Skal vi ha en sponsoransvarlig i styret? 

 

1. Heidi Støtland overtar drift av bua evt sammen med 

andre 

2. Marie følger opp ungdomsseksjonen ift dette, få 

avklaring. 

3. Håndteres av Hanne-Lill 

4. Søknad sendt 

5. Vi har fått innvilget 56.000 til Lag NM Ponni og 24.500 til 

Voltige NM 

6. Saken tas opp med driftsleder på neste styremøte, så vi 

får status og hans vurderinger  

7. Styret oppfordrer medlemmer som reiser på stevne til å 

ta med seg alt overflødig høy hjem etter endt stevne. 

8. Dato og agenda i samråd med driftsleder 

9. Saken tas opp på neste styremøte 

 

18/5 Neste møte er 23.04.2018 kl. 18.00  

 


