
Referat styremøte Sandnes og Jæren Rideklubb 20.05.2019 kl. 17:00 

 
Sted: Styrerommet SJR 

Til stede: Hanne-Lill Steen, Heidi Støtland, Thomas Gitlesen, John Egil Stangeland, Bente Guddal, 

Jeanette Falkeid, Leif Gunnar Vølstad  

Forfall: Jens Budsberg og Marie Ovedal Birkeland 

Referent: Bente Guddal 

 

Saksnr. Saksinfo 

7/19 Godkjenning av innkalling  

• Godkjent uten merknader 

8/19 Dugnad torsdag 23.5 og fredag 24.5. Dugnadsplikt for alle brukere av senteret.  
   

9/19 Hestebutikk på senteret. Equipassion ønsker å stå fast to dager i uka på senteret. 
Foreslått leie er kr 18 000 årlig leie. Utover dette gis klubben 35 % avslag på kjøp i 
Equipassion. Det gjøres egne avtaler ved stevner. 

 

10/19 Ansvarsfordeling mellom ansatte og styret. Organisasjonsplan fungerer 

«flytende» og kan endres på årsmøtet, men den må bearbeides av styret for å få 

klarere rollefordeling. Ny organisasjonsplan tegnes opp til neste styremøte. 

 

Avtale med Saga Stabels/driftsleder gjennomgås og oppdateres for å få klarere 

beslutningslinjer. Hanne-Lill og John Egil tar denne gjennomgangen før neste 

styremøte. 

 

11/19 Økonomi:  
Hanne-Lill orienterte om økonomien i klubben. 
 
Klubben har for tiden en stram likviditet. Dette skyldes delvis at noen av 
oppstallørene ikke har betalt oppstalling. Styret foreslår at det sendes automatisk 
varsel om inkasso etter 14 dager. Utstående betaling etter inkassovarsel vil 
medføre utkastelse fra senteret og lisens inndras inntil innbetaling foreligger. 
 
Dersom fremmøte på sommerens stevner og sommerkurs blir som forventet vil 
likviditeten være bra igjen til august 2019.  
 
Vi har hatt 2 Pay and jump som har gitt gode inntekter til klubben.  

 

12/19 Driften av SJR:  
Hanne-Lill orienterte styret om driften av klubben. Rideskolen har i dag ca 180 
elever. Vi har kapasitet til 250.  
Vi har 3 ledige stallplasser men disse blir oppfylt av elever fra Øksnevad vgs i juni. 
Vi har for tiden ingen venteliste på stallplasser. 

 

13/19 Ny lokalisering, John orienterte styret: 



Ane R. Eikeskog fra Sandnes kommune ønsker å koble inn Sandnes Tomteselskap 
for at kommunen kjøper gården og at SJR leier av kommunen. Usikker på 
fremdriften.  
 

14/19 Eventuelt 

- Alle ansettelsesavtaler skal oppbevares elektronisk på CRM. De fast 
ansatte har dette, men det må ordnes for de deltidsansatte. Hanne-Lill 
utarbeider kontrakter og får disse inn på CRM. 

- Styret kaller inn til fellesmøte blant dressur/sprang og voltige for å få 
felles kjøreregler for økonomi og drift av stevner. 

- Styret hører med kommunen om adkomst til skogen. Bente tar dette med 
teknisk utvalg. 

 

 


