
SANDNES OG JÆREN RIDEKLUBB 

Styremøte 10.09.2018 referat 

 

Tilstede:  

Styremedlemmer: Heidi Støtland, Maria Selliken, Thomas Gitlesen, Jens Budsberg, Heidi 

Berheim 

Referent: Jens Budsberg 

 

18/38: Referat fra 18.06.2018 godkjent. 

18/39:  Oppstallingsavtaler 

På tide med fornyelse? Heidi Berheim valgt ut til å arbeide frem forslag til ny avtale for 

oppstallører. Trekker på andre ved behov. Behov for egen avtale på siden for hingst? 

18/40: Klubbreglement.  

Etter innspill fra arbeidstilsynet som ga tilbakemelding om at vi trenger å ha regler for 

oppførsel. Må kunne få konsekvenser om de brytes. Thomas søker utkast, fremmer forslag. 

18/41: Avvikshåndtering.  

Lage avviksskjema på nettsiden. Jens lager forslag til avviksskjema, basert på mal fra Hannne 

Lill. 

18/42: Dugnadsrutiner.  

Dugnadsliste med grupper publisert på FB. Dersom det ikke passer er du selv ansvarlig for å 

bytte vakt. Dressur/Voltige må etablere egne grupper. Tas opp igjen. 

18/43: Oppstallørmøte.  

Det blir 22.10.2018 Rytterstuen. Alle som betaler anleggsleie stiller en person over 15 år. 

Klokken 19.00 – 21.00 

18/44: Gjennomgang økonomi.  

Vi har høye fôr-kostnader. Lave stevneinntekter. Fikk ikke støtte til ridebunn denne gangen. 

Utbedring utsatt. I 2019 forsøkes det med separate stevneregnskap for sprang, dressur og 

Voltige for å vise hvor inntektene kommer fra. Spon, strøm, kraftfor er blitt dyrere. 

Vedtak: Sponsekkene økes fra 21kg til 30 kg sekker og det deles ut 4 sekker pr. måned (mot 

5 før). 

Rundballer har gått fra 350kg til 280 kg. Prisen har økt fra 850 til 950 pr rundball. 

Vedtak: Boksleie med fôr & spon økes, egen sak på neste møte. 



18/45: Sosiale medier 

Vedtak: klubben trenger to Facebook sider: en offentlig og en intern. Det opplyses på 

www.sjr.no hvor vi er på sosiale medier.  

18/46: Arbeidsfordeling:  

Klare retningslinjer og stillingsinstrukser. Avtaler skal på plass. 

18/47: Tilbakemeldinger: 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet og Mattilsynet som har vært på besøk. 

På spørsmål fra klubben har spesielt arbeidstilsynet stilt opp og vært en stor ressurs. 

18/48: Stevner 2017/2018: 

Utsatt til neste møte 

18/49: Lotteri 2018 

Utsatt til neste møte 

18/50: Informasjon om driften:   

Stallen er vasket, desinfisert og malt. Det er bygget to nye bokser. Alle store rideskolehester 

står nå på boks. 

18/51: Evt. – ingen saker. 

 

Neste møte er 16.10.2018 

http://www.sjr.no/

