
Det avholdes ordinært årsmøte tirsdag 8. juni 2021  kl. 19.00 i 
rytterstuen, Sandnes og Jæren Rideklubb 
 
 
Saksliste for Sandnes og Jæren Rideklubb: 
 
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 
 
Det var totalt 24 stemmeberettigede 
  
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent  
 
Sak 3: Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen 
 
Heidi Støtland ble valgt til dirigent, Jeanette Falkeid som referent, mens Heidi 
Bærheim og Rune Mæle  ble valgt til å signere protokoll. 
 
Sak 4: Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 
 
Årsmelding ble gjennomgått Årsrapporten ble godkjent ved akklamasjon.  
. 
Sak 5: Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2020 
 
Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører Hanne Lill Steen. Klubben har 
femdeles god økonomi, til tross for et år preget av Corona restriksjoner og 
utfordringer.Vi har god egenkapital og likviditet. Mottok over 1 mill i tilskudd, 
berømmelse til Hanne Lill Steen og Kenneth Sande for søknader. Omsetning på 
7.7MNOK og et overskudd på 193000.- Årsresultatet overføres til Egenkapital. 
 
 
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 
 
Sak 6: Behandle forslag og saker 
 
Innkommet forslag fra Rune Mæle.  
Rune Mæle presenterte og forklarte selv sitt forslag. Tanken bak forslaget er å 
konkretisere hva SJR jobber mot, og sikre at man har tiltak som ivaretar strategien 
både gjennom aktivitet og økonomisk disponering. 
 
Sandnes og Jæren Rideklubb, en inkluderende klubb for breddeaktivitet, 
med fokus på hestevelferd og sikkerhet, tilrettelagt for toppidrett. 



 
Mål om å sette ned en komite innen oktober  
 
Vedtak : Innstruks til styret om å sette ned en komite som får i mandat å utforme og 
formulere en visjon og overordnet strategi for klubben. Forslaget skal være i tråd med 
overnevnte forslag og eller i tråd med klubbens verdier og formål. Komiteen skal 
settes sammen med representanter fra alle klubbens grupper, styre og ledelse, og 
fremmeet endelig forslag innen oktober i år.  
 
Sak 7: Fastsette medlemskontingent 
 
Årsmøtet besluttet ved akklamasjon å opprettholde samme nivå på 
medlemskontingent som for 2020. Det ble vedtatt i fjor å ta vekk Støttemedlem, ingen 
endring på dette i år.    
 
Sak 8: Budsjett 2020 
 
Hanne Lill Steen presenterte forslag til budsjett for klubben.  
  
 
Årsmøtet godkjente budsjettet ved akklamasjon. 
 
Sak 9: Behandle klubbens organisasjonsplan 
 
Ingen endringer i forhold til fjoråret. 
 
 
Årsmøtet godkjente forslag til organisasjonplan ved akklamasjon. 
 
Sak 10: Valg:  
 
Bente Guddal og Thomas Gitlesen trer ut av styret. Valgkomiteen presenterer sitt 
forslag.  
 
A: Styret i SJR 
 
     Styreleder              Heidi Støtland ble gjenvalgt 
     Nestleder               John Stangeland ble valgt med 13 stemmer mot 9   
                                    stemmer  til Marco Smith 
     Styremedlemmer    Ann Christin Vognsen 
                                    Gry Rettore 
                                    Erik Berge 
                                    Marco Smith 
     Varamedlem           Jeanette Falkeid 
                                    Lisanne Verhul 
 
     Medlemmer og vara ble valgt uten motforslag 
 
B: Styret til Ridehallen   
 



     Styreleder             John Egil Stangeland 
     Styremedlemmer   Heidi Støtland                                 
                                   Magnar Halvorsen 
                                   Bjørn Inge Eie 
                                   Elin Sikveland 
 
     Leder og medlemmer ble valgt. 
 
C: Valg av revisor og kontrollkomite 
 
     Revisor                 Credo Revisjon AS 
     Kontrollkomite       Marie Birkeland ble gjenvalgt 
                                   Cecilie Antonsen ble gjenvalgt 
 
D: Valg av valgkomite 
 
     Disse ble valgt:     Heidi Bærheim    ( leder) 
                                  Maren Haugervåg 
                                  Lisa Tanche-Larsen 
                                  Thomas Gitlesen ( vara) 
 
 
Ingen flere saker ble behandlet 
 
 
 
Sandnes 21.08.2021 
 
 
____________________    ______________ 
Heidi Bærhem               Rune Mæle 

 
 


