
 

 

Sak XX: Generalforsamling i Ridehallen AS 

 
Ridehallen AS er 72,9% eiet av Sandnes og Jæren Rideklubb AS og er således 
hoved og bestemmende aksjonær i Ridehallen AS. Det er per i dag kun medlemmer i 
Sandnes og Jæren Rideklubb i styret i Ridehallen AS. Ridehallen AS er således et 
eget selskap med eget valgt styre og det avholdes styremøte(r) og generalforsamling 
separat fra Årsmøte i Sandnes og Jæren Rideklubb. Årsmøte i Sandnes og Jæren 
Rideklubb AS legger føringer og gir nødvendige mandat til styret og til klubbens 
representant(er) som representerer SJR på generalforsamlingen i Ridehallen AS.  
 
Formålet med Ridehallen AS er å eie all bygningsmasse, inkludert boligen på 
ridesenteret. Alle bygg og bolig leies ut til Sandnes og Jæren Rideklubb AS. Leie 
som betales settes hvert år til et beløp tilsvarende kostnaden med forsikring og 
eventuelt andre påløpte driftskostnader. Øvrig drift, vedlikehold og investeringer i 
byggene gjennomføres og betales av rideklubben.  
 
Rideklubben AS har i dag 5 styremedlemmer. Disse nomineres og velges av 
Årsmøte i SJR. Ridehallen AS er et selskap med lite økonomisk aktivitet og lite/ingen 
operativ aktivitet. For alle praktiske formål så er det styret i SJR og den daglige 
driftsledelsen i SJR som ivaretar oppgavene til Ridehallen AS. Ett styre bestående av 
5 medlemmer vurderes derfor til å være for mange da kompliserer bare dialogen og 
koordinering av styremøter og generalforsamling.  
 
Styret i Ridehallen AS foreslår derfor at vi gjør vedtektene i Ridehallen AS noe mer 
fleksibelt ift. antall styremedlemmer. Forslaget er derfor at antall styremedlemmer ihht 
vedtektene settes til 3-5 stk. Dette vil da gi generalforsamlingen større fleksibilitet for 
fremtiden og da mulighet til å redusere styret til 3 stk om ønskelig. Styrets leder i SJR 
alltid skal være et av styremedlemmene. 
 
Kandidater til styret i Ridehallen foreslås av valgkomiteen i SJR og årsmøtet velger 
disse ihht dagens praksis. 
 
Forslag til vedtak: Styret i Ridehallen AS for herved fullmakt til å stemme for endring 
av vedtektene i Ridehallen AS slik at styret i fremtiden består av 3 til 5 medlemmer, 
hvorav den ene skal være styrelederen i SJR. 
  
 
       
 


