
 
Møtereferat Sandnes og Jæren Rideklubb 

 

Styremøte søndag 19.09.2021 

 

Tilstede: Heidi Støtland, John E. Stangeland, Gry Rettore, Lisanne Verheun, Jeanette Falkeid, Erik 
Berge og Ann Christin Vognsen.  

Ikke tilstede: Marco Smith 

Referent: Ann Christin Vognsen 

 

1.Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent 

 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 25.07.21 

Referat fra styremøte 25.07.2021 ble godkjent. 

 

3. Drift/Rideskole 

Kenneth og Hanne-Lill redegjorde for drift av anlegg og rideskole. 

Henny Gitlesen har startet som ny ansvarlig for rideskolen. Det nye betalingssystemet for ridetimer 
fungerer bra, dette vises blant annet ved høyere inntekt. 

Det er godt belegg på ridetimer, fortsatt noe ledig kapasitet på enkelte partier. Alle skolehestene er 
friske og operative, og det letes etter nye skolehester for å øke kapasiteten. 

Oppstalling er helt fult, og det bygges to nye bokser i garasjestallen. 

 

4. Økonomi 

Økonomien i klubben er god. 

Det vil settes opp forskjellige vipps nr. for de ulike grenene til bruk på stevne. Eksisterende vipps skal 
benyttes til uke-kiosk. Dette for at grenen lettere skal kunne holde regnskap med inntekter på 
stevner. 

 

5. Relokalisering 

Kommunen har kommet med forslag om en mulig ny lokasjon. Styret stiller seg positive til dette 
forslaget og vedtok enstemmig at kommunen kan jobbe videre med dette.  

 

6. Jubileumsfest 

Dato for 50 års jubileumsfest er satt til lørdag 30.oktober kl.19.00 på hotell Residence i Sandnes.  

Det vil opprettes en festkomite som umiddelbart tar tak i program og invitasjoner. Heidi, John Egil, 
Gry og Ann Christin stiller fra styret, og tar kontakt med en gruppe medlemmer med tanke på å 
danne en slik komite. 



 
 

Hanne-Lill tar kontakt med Residence angående mat og pris, samt sender ut link til medlemmene for 
elektronisk påmelding. 

 

7. Eventuelt 

 - Klubben ønsker å reforhandle avtale med Skoies angående klubbklær. 

- Oppstallør-møte. 

Det vil settes opp et oppstallør-møte. Styret vil revurdere og behandle oppstallør regler som skal 
presenteres i dette møte. 

 

 

Sandnes 19.09.2021 

Styret SJR 


