
Referat styremøte Sandnes og Jæren Rideklubb 03.04.2019 kl. 19.30 

 
Sted: Hos Heidi 

Til stede: Heidi Støtland, Thomas Gitlesen, Jens Budsberg, John Egil Stangeland, Bente Guddal, 

Jeanette Falkeid, Leif Gunnar Vølstad og Marie Ovedal Birkeland 

Forfall: Ingen forfall 

Referent: Marie Ovedal Birkeland 

 

Saksnr. Saksinfo 

1/19 Godkjenning av innkalling  

• Godkjent uten merknader 

2/19 Konstituering av styret  

• Fast møtedag og -tid: Første mandag hver måned kl. 17 – 19 i 

styrerommet i Rytterstuen 

o 06. mai 

o 03. juni 

o 12. august 

o 02. september 

o 07. oktober 

o 04. november 

o 02. desember 

o 06. januar 

o 02. februar 

• Sekretærfunksjonen blir i første omgang rullerende, Bente skriver på 

neste møte 

o Marie sender ut liste over referenter 

• Vara stiller på alle møtene 

• Politiattester 

o Jeanette er ansvarlig 

• Kasserer  

o Styret er enige om at vi ikke trenger en egen kasserer, siden vi 

kommer til å ha gjennomgang av regnskapet på hvert styremøte 

3/19 Årsmøtet 

• Vi reflekterte over årsmøtet som var, hva som gikk bra og hva vi kan gjøre 

bedre til neste år 

4/19 Brev fra medlem 

• Unntatt offentlighet 

5/19 Organisasjonsplan 

• Vi utsetter videre behandling av organisasjonsplanen til neste styremøte, 

når vi har fått protokollen fra årsmøtet 

6/19 Eventuelt 

• Taushetserklæringer 

o Enighet i styret at vi ikke trenger å underskrive egne 

taushetserklæringer. Klubben er å anse som en egen juridisk 



enhet og følgelig ligger beslutningen til styret. Styremedlemmer 

må selv utvise skjønn med deling av informasjon vedrørende 

sensitive saker og saker unntatt offentligheten. 

• Tilgang til elektronisk arkiv 

o Hele styret har tilgang til et elektronisk arkiv 

o Styreleder lager et eget elektronisk arkiv for konfidensielle 

saker/saker unntatt offentlighet 

• Smittesituasjonen som nettopp var 

o Vi trenger å skrive ned smittevernsplanen som ble fulgt, og at den 

gjøres kjent ved å henge den opp i stallen, og legge den ut på 

nettsiden, for å slippe misforståelser og uro dersom vi opplever 

en lignende situasjon en annen gang 

o Heidi har fått ansvar for å lage forslag til denne 

• Skjema for å melde inn saker til styret 

o Jens lager et forslag til neste møte 

o Legges ut på sjr.no når det er ferdig 

• Parkeringsplassen ved dressurbanen forsvinner 

o Vi har fått tilbud om å leie deler av plassen, men det blir for dyrt 

(ca kr 400 000 i året) 

o Vi kan låne parkeringsplassen som ligger på høyre side av 

Ullvaren når en kjører mot senteret, gratis 

▪ Mulighet for telthall her eller på området rundt? 

▪ Kenneth og John Egil skal se på mulighetene 

• Relokasjon 

o Odd Geir Oddsen har trukket seg fra relokasjonskomiteen, og 

Bente Guddal tar hans plass 

• Ryttertinget 2019 

o Hanne-Lill Steen og Kaia Hegre får fullmakt fra oss til Ryttertinget 

 


