
 
Møtereferat Sandnes og Jæren Rideklubb 

 

Styremøte søndag 07.02.2021 

 

Tilstede: Heidi Støtland, Bente Guddal, Jeanette Falkeid, Gry Rettore, John E. Stangeland, Lisanne 
Verheun og Ann Christin Vognsen. I tillegg møtte sportslig leder Kenneth Sande og regnskapsfører 
Hanne-Lill Steen. 

Ikke tilstede: Thomas Gitlesen 

 

1.Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent 

 

2. Godkjenning referat styremøte 04.10.20 

Referatet ble godkjent 

 

3. Covid-19 

Kenneth og Hanne-Lill har søkt kommunen om å få ridehall godkjent som utendørsidrett, og fått 
gjennomslag for dette. Max 10 ryttere kan ri i hallene samtidig. SJR vil til enhver tid forholde seg til 
retningslinjer fra myndigheter og Sandnes kommune, og forholdene rundt trening kan dermed endre 
seg. For å ha god oversikt over ledige tider i hallene samt eventuell smittesporing sjekker styret opp 
muligheten for å benytte et booking system for bruk av ridehallene. Det vil også ses på QR kode for 
registering av besøkende på anlegget. 

I forhold til baneleie vedtok styret enstemmig at det kun skal inngås avtale om halvårsleie fra 1.mars 
av.  

I forhold til kommende stevner vil D-stevne som er planlagt førstkommende helg flyttes, og det 
avholdes helgetrening istedenfor. Dressuren har satt opp stevne 20-21 februar Dette vil avholdes 
som normalt dersom det åpnes for stevner og kommunelegen godkjenner arrangementet. 

 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å huske å holde avstand, og følge gjeldene smittevernregler. 

Ann Christin Vognsen ble valgt som covid-19 ansvarlig fra styret. 

 

4. Avtaler 

Kenneth fortsetter som daglig leder og sportslig leder for klubben. Styret er i ferd med å inngå en 
langsiktig avtale med Kenneth på dette. 

Kenneth og Hanne-Lill har utarbeidet nye avtaler for ansatte ved rideklubben. Alle ansatte har signert 
nye arbeidsavtaler fra 01.01.2021. 

Avtale med vaktmester er opphørt. 

 

 



 
 

5. Relokalisering 

Styret har ikke lykkes i å komme kontakt med kommunen ifht fremdrift i planer for relokalisering. 
Saken står fortsatt på uprioritert liste i Aktive Sandnes.  

Styret vil ta kontakt med kommunen for å høre om muligheter for å søke tippemidler til utbedring av 
eksisterende anlegg.  

 

6. Rideskolen 

Hanne-Lill redegjorde for status ved rideskoledriften.Det har vært et krevende år ifht å holde driften i 
rideskolen i gang. Rideskolen har i perioder vært nedstengt, og grunnet corona tiltak har det vært 
behov for flere ansatte. Inntektene fra rideskolen er redusert, selv med støtteordninger klubben har 
mottatt.  

Rideparti for de under 20 år er nå i gang, og parti for de over 20 år starter opp mandag 08.02. 

 

7. Oppstalling 

Kenneth redegjorde for oppstalling ved SJR. Senteret er nå helt fullt, og det er venteliste på 
oppstalling. 

Det har kommet inn ønske om autogiro for stalleie. Hanne-Lill vil se på mulig løsning for dette. 

Det har også kommet en henvendelse om å øke stalleie mot at alle får to spønesekker i uken. Styret 
vurderer at løsning for å kjøpe ekstra spønesekker fungerer slik den er i dag, men vil se på mulighet 
for å kunne vippse ved kjøp av ekstra spon. 

Det er byttet leverandør på tømming av container med møkk. Utgiftene på tømming vil reduseres 
med rundt 50.000 i året. 

 

8. Økonomi 

Hanne-Lill redegjorde for økonomien i klubben.  

Det vil opprettes flere vipps kontoer, slik at det er enklere å se hvor inntektene kommer fra. 

Årsoppgjøret er ikke helt klart enda, men klubben går med overskudd til tross for et utfordrende 
driftsår. Per i dag har klubben ca. 300.000 i likviditet.  

Sponsormidler: Det er inngått en treårs avtale med Østerhus på 50.000 i året. Midlene er øremerket 
til arrangement og stevne. I tillegg sponser Østerhus 25.000 til bruk for markering av jubileumsåret 
2021. 

 

9. Ridevei 

Styret har vært i møte med kommunen, men ikke kommet noen vei i forhold til ridesti. Bente tar 
kontakt med advokat for å få en juridisk vurdering på hvilke rettigheter rideklubben har ifht den 
gamle ridestien som er blitt fjernet. 

 

10. 50 års jubileum SJR 

Kenneth redegjorde for foreløpige planer for markering av jubileumsåret 2021. 



 
• Det vil opprettes egen jubileumskomitè 
• Det er planlagt en jubileums fest 
• Det vil komme en jubileums kolleksjon 
• Datoer for jubileums stevner er satt opp 

 

11. Årets forbilde 

Styret ønsker i dette jubileums året å ha fokus på et godt stallmiljø.  

Kenneth og Hanne-Lill kom med forslag om å kåre årets forbilde, og har utarbeidet forslag til kriterier 
for slik kåring.  Styret mener det er et godt forslag, og vil utnevne en komite for kåringen. 

Kriterier for kåringen vil sendes ut samt henges opp i stallen. 

 

12. Årsmøte 

Det er gitt frist til 15.juni for å avholde årsmøte for idrettslag. Styret vedtok enstemmig å avholde 
årsmøte tirsdag 20.april. 

 

11.Eventuelt 

Kick-offf avtale med Egon er signert, og SJR vil motta 10% provisjon på kjøp som foretas dersom det 
opplyses at man har en tilknytning til klubben. Dette gjelder Egon i Sandnes sentrum samt Kvadrat. 
Styret vil informere om dette på klubbens medlemssider. 

 

Dugnadsstøtte: Det kommer informasjon fra Hanne-Lill angående dugnadsstøtte opparbeidet i 2020. 

 

Treningstider voltige - Styret har fått henvendelse fra voltigen angående treningstider. Styret vil be 
voltigen ta kontakt med Kenneth i forhold til dette. 

 

 

Sandnes 7.februar 2021 

Styret SJR 


