
PROTOKOLL FOR AnsuøTET 2019

Sandnes og Jæren Rideklubb

Mandag 18. mars 2019 kl. 19:00



Saksliste for Sandnes og Jæren Rideklubb:

Sak l: Godkjenning av de stemmeberettigede
Tilstede 81 stemmeberettigede ved starten av møtet.
Totalt 88 til stede ved starten av møtet.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
lnnstillinq:
I n n kalling, saksliste og forretn i ngsorden god kjen nes.

Vedtak:
lnnkalling og saksliste ble godkjent.

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

lnnstillinq:
Heidi Støtland og Hanne Lill Steen som dirigent.
Heidi Berheim som referent.
Elin Sikveland og Kirsti Hegre til å undertegne protokollen

Vedtak:
Heidi Støtland og Hanne Lill Steen enstemmig valgt til dirigent.
Heidi Berheim enstemmig valgt til referent.
Elin Sikveland og Kirsti Hegre enstemmig valgt til å undertegne protokollen

Sak 4: Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger

lnnstillinq:
Arsberetningen godkjennes.

Sak 5: Behandle klubbens regnskap i revidert stand lor 2018
lnnstillino:
Regnskapet godkjennes

Vedtak:
Gjennomgang av økonomien skal være fast kommentert i styrereferatene
Utover dette ble regnskapet enstemmig vedtatt.

Sak 6: Behandle forslag og saker
lnnkomne forslag pr e-post er vedlagt (se utfyllende tekst der)

Følgende forslag mottatt:
Stevnestøtte til alle som starter stevne

Vedtak:
Setningen <Arbeidsmiljøet er bra> tas ut av teksten. Utover den endringen ble
årsmeldingen enstemmig vedtatt.



Vedtak: Stevnestøtteordningen slik den praktiserer nå opprettholdes. Gjelder kun
ved overskudd i regnskapet.

Et felles sportslig utvalg
Vedtak: Styret tar forslaget med under utarbeidelsen av organisasjons planen

Styret skal være representert med to kandidater fra hver gren
Vedtak: Det er fritt for medlemmene å foreslå og velge kandidater uavhengig av gren

Ønsker valg av regnskapsfører og revisor
Vedtak: Valg av regnskapslører er styresak. Valg av revisor er årsmøtesak.

Ønsker at styremedlemmene skal ha roller som kasserer og sekretær
Vedtak: Det nye styret tar dette med som en sak på neste styremøte og avgjør dette.

Varemedlemmer har møte- og talerett på styremøter, samt tilgang til styrets
dokumenter
Vedtak: Slik er det blitt praktisert og det fortsetter slik.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent
lnnstillinq:
Med lemskontingenten forblir uend ret.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 8: Budsjett 2019
lnnstillinq:
Budsjett for 2019 godkjennes.

Vedtak:
Stevnestøtte utbetales kun ved overskudd.
Sponsorinntekter i egen post.
Utover dette ble budsjettet 2019 enstemmig vedtatt

Sak 9: Behandle klubbens organisasjonsplan
lnnstillino:
Organisasjonsplanen foreslås uendret

Vedtak:
Nytt styre skal bearbeide ny organisasjonsplan - en dynamisk modell.
Organisasjonsplanen skal inneholde stillingsbeskrivelse, navn og roller
Organisasjonsplanen legges frem på et medlemsmøte.

Sak 10: Valg:
a) Valg av leder og nestleder

nnstillino
Styreleder: Heidi Støtland, I år



Vedtak: Enstemmig valgt

lnnstillino:
Nestleder: Bente Guddal, 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt

þ) Valg av 4 styremedlemmer og 2varamedlemmer

Innstillinq:
Styremedlem: John Egil Stangeland, 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt

lnnstillinq:
Styremedlem: Jens Budsberg, ikke på valg
Benkeforslag: Marco Smith

Etter skriftlig avstemming:
Jens Budsberg 54 stemmer
Marco Smith 26 stemmer

Vedtak: styremedlem Jens Budsberg, 1 år

lnnstillinq:
Styremedlem: Marie Ovedal Birkeland, ikke på valg
Benkeforslag: Marco Smith

Etter skriftlig avstemming:
Marie Ovedal Birkeland 57 stemmer
Marco Smith 24 stemmer

Vedtak: styremedlem Marie Ovedal Birkeland, 1 år

lnnstillinq:
Styremedlem: Leif Gunnar Vølstad,2 àr

Vedtak: Enstemmig valgt

lnnstillinq:
Varamedlem: Jeanett Falkeid, 2 àr og Thomas Gitlesen, ikke på valg
Benkeforslag: Marco Smith

Etter skriftlig avstemming :

Jeanette Falkeid 81 stemmer
Thomas Gitlesen 60 stemmer
Marco Smith 25 stemmer

Vedtak: Varamedlem Jeanett Falkeid, 2 âr og Thomas Gitlesen, 1 år



g) Ridehallen AS

Innstillinq:
Leder: John Egil Stangeland
Styremedlem : Styreleder SJR
Styremedlem: Bjørn Eie
Styremedlem : Magnar Halvorsen
Styremed I em: Øyvind Antonsen

Vedtak:
Arsmøtet støttet innstillingen tíl styremedlemmer i Ridehallen AS
Generalforsamlingen i Ridehallen AS foretar endelig valg av
styremedlemmer.

g[ Valg av 2 revisorer/kontrollkomité:

lnnstíllinq
Ina Corneliussen, Sicilía H. Antonsen og Odd Geir Oddsen (vara)

Vedtak: Enstemmig valgt

e) Valg av representanter til rytterting og rytterkrets

Innstillinq:
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne disse kandidatene

Vedtak:
Arsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne kandidater til rytterting og
rytterkrets.

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

lnnstillinq
Kjersti Stangeland (leder)
Gisle Rugland
Line Budsberg
Heidi Berheim

Benkeforslag: Siri Stokka og Gry Rettore.

Etter skriftlig avstemming:
Gisle Rugland 74 stemmer
Heidi Berheim 70 stemmer
Kjersti Stangeland 55 stemmer
Line Budsberg 43
Gry Rettore 2Tstemmer
Siri Stokka 37 stemmer

Vedtak



Valgkomité Kjersti Stangeland (leder)
Gisle Rugland (medlem)
Line Budsberg (medlem)
Heidi Berheim (vara)

Protokollen skal underskrives av de to som ble valgt under sak 3.

Et¡¡- lr/ //g"/rl-
Elin Sikveland Kirsti Hegre



Vedlegg til årsmøteprotokoll 2019 

Innkomne forslag på e-post 

Forslag 1 

Supert at dere har innført stevnestøtte igjen, men kunne dette vært mulig å søke om på 

lavere nivå enn mesterskapsnivå.. Det er jo de færreste av medlemmene våre som rir på d 

nivået. For å øke interessen på beddenivå også, helt i tråd med Gjelsten sin filosofi.( forslag 

1) 

2. Styret skulle vært representert med 2 kandidater fra hver gren som utøves i klubben vår. 

Der må minst 1 av kandidatene være oppstallet på anlegget. Styret må også ha sekretær og 

kasserer funksjon. 

3. I dag har vi alle utvalgene hver for seg. Syns vi skal ha et sportslig utvalg der 

representanter fra alle utøvende grener i klubben er representert. For da kan oppgavene og 

midlene fordeles i enighet. 

 

Mvh. Mona Eie 

 

Forslag 2 

Følgende forslag fremmes; 
  

1. I vedtektenes paragraf 12 pkt 2 foreslåes at Regnskapsloven følges selv om 
regnskapet viser noe under 5 mill i omsetning som omtalt i paragrafen. 

2. Som følge av forslag i pkt 1 foreslåes at Godkjent/Statsautorisert regnskapsfører og 
revisor blir vedtatt av SJR. 

3. I vedtektenes paragraf 10 b foreslåes at det i tillegg til styremedlemmer velges direkte 
sekretær og kasserer funksjon. Dette for å sikre at det blir kontinuitet på skriving av 
styremøte innkallinger og referater. Referater signeres av leder og sekretær. 
Kasserers rolle blir også å avlegge en regnskapsrapport til styret til hvert styremøte 
om den økonomiske tilstanden til SJR. 

4. Varamedlemmer til styret som velges enten for 1 eller 2 år har møterett og talerett i 
styret inklusive møteinnkallinger og saksdokumenter. 

5. I vedtektenes paragraf 10 f skal varamedlem(er) ha møte og talerett inklusive tilgang 
til møteinnkallinger og saksdokumenter. 

  
  
Ole Johan Berg 
24.02.19 
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