
 
Møtereferat Sandnes og Jæren Rideklubb 

 

Styremøte søndag 20.03.2022 

 

Tilstede: Heidi Støtland, John E. Stangeland, Gry Rettore, Lisanne Verheun, Jeanette Falkeid og  

Ann Christin Vognsen.  

Fra administrasjonen: Hanne-Lill Steen og Kenneth Sande 

Referent: Ann Christin Vognsen 

 

10.22 Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent 

 

11.22 Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.2022 

Referat fra styremøte 16.01.2022 ble godkjent. 

 

12.22 Drift/Rideskole 

Kenneth og Hanne-Lill redegjorde for drift av anlegg og rideskole. 
 
Driften av rideskolen går bra. En av rideskolehestene har måttet avlives. Det er kjøpt inn ny 
rideskolehest som er tatt i bruk. 
 
Det er startet arbeidet med å skifte lysrør i ridehaller og stallene til led. Strømprisene har økt betydelig, 
og oppstallørene oppfordres til å skru av lyset når ridehall ikke benyttes. 
 
Det har vært branntilsyn, og alt var ok i stallene. Det manglet brannvarslere i leilighet og rytterstue, 
dette er nå fikset og godkjent. 
 
Arbeidet med å gjøre ferdig innkjørsel er ikke helt ferdigstilt, men dette jobbes det med. 
 
Det er plan om å skifte ut bunn i store ridehall med bunn fra lille ridebane ute. Det må legges ny bunn 
på denne utebanen og fikse drenering. Vil samtidig se på om det er mulighet å utvide denne noe slik 
at mål tilsvarer dressurbane. Det er kjøpt inn ny brakke som blant annet skal benyttes til sekretariat. 
 
Sportslig leder har hatt møter med leder for alle grener. Planer om et stort stevne neste år, tre uker 
etter hverandre hvor det arrangeres både sprang, dressur og voltige. 

 
Det vil settes opp en dugnad i april. 

 

13.22 Økonomi 

Økonomien og likviditeten i klubben er god. 

Det planlegges også i år salg av kluter. 

 

14.22 Årsmøte 

Årsmøtepapirer må ferdigstilles og legges ut til medlemmene senest 24.03. 



 
Styret har diskutert disponering av overskudd: 

100k til ryttere, tiltak for ryttere 

200k til skolehest - 80k er allerede brukt 

Resten går til egenkapital 

 

Innkommet sak til årsmøte fra Oddgeir Oddsen om å oppdatere SJR sin lov i tråd med NIF sin 
oppdaterte lov for idrettslag vil legges frem for årsmøte. Styret bemerker at SJR sin lov også i dag 
legger til grunn at NIF sine lover skal gjelde. 

 

15.22 Eventuelt 

Styret besluttet at anleggsleie endres til 2500 per rytter per halvår. 

Vil legges ut lister over de som har betalt. 

 

Styret besluttet at stalleien skal økes. 

Boksleie økes til 2500 per måned 

For og spøne ponni økes med 100 kr per måned, fra 2050 til 2150. 

For og spøne hest økes med 100 kr per måned, fra 2350 til 2450. 

Dette inkluderer inntil 6kg høy for ponni og 10 kg høy per hest. 

Rabatten ved hest nr to tas bort. 

Gjelder Fra 1.7 

 

 

 

 

Sandnes 20.03.2022 

Styret SJR 


