
 
 

Referat fra  styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
torsdag 2.jan 2014 

kl. 18:30 i rytterstuen  
 

Tilstede: Stine Gjøvåg     Forfall: Sikke Torsvik 
  Monika Eriksen      Anette Thorkildsen 
  Hilde Eriksen       Irene-Marie Skytøen 
  Grethe Hagen 
  Nancy Svendsen 
  Gry Stensgård 
  Andrea Molaug 

Ranveig Berntsen  
 Ansvarlig 

 Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte  
  

1/14 Pay and Jump 
1.1 Skal vi arrangere dette? 

-Monika og Stine G. lager en gruppe som påtar seg dette 
-Sender invitasjon til andre klubber 

 1.2 Sette datoer. 
  -Tre datoer for våren er satt, alle er søndager. 
  -26.jan, 23.feb og 27.april 

 
 
Monika/Stine 

  

2/14 Klubbstevner 2014 
2.1 Hvem er ansvarlig for å arrangere? 
2.2 Sette datoer. 
 -Ikke fastsatt, men vi ser for oss å legge det til lørdag før Pay and 
  Jump den/de gangene det blir aktuelt med stevne 

 

  

3/14 Skal vi ha «Kolnes dag» til sommeren?  

3.1 Dato for denne 
 -I begynnelsen av juni, men det må ikke kollidere med Sola- og 
 Tanangerdagene og dragefestivalen som pleier å være på den tiden 
 Etterskrift: Soladagene 2013 var 14-16 juni, 3.helg i juni 
 Dragefestival: Første helg i juni 
 Tanangerdagene 11-14.juni 
3.2 Nedsette komite 
 -Hilde melder inn komitemedlemmer innen 14.dager 

 
 
 
 
Hilde 

4/14  Kvalifiseringsstevne i dressur i januar  
4.1 Vaktlister og kioskansvarlig- hvem tar seg av dette? 
 -Nancy ordner med ansvarlige i kiosken 
 -Lene B og Anette tar seg av vaktlista 

 
Nancy 
Lene/Anette 

5/14 Plan for utbedring av utebanen 
 5.1 Hva skal gjøres? 
  -Usikkert. Avhenger av hvor mye arbeidene vil koste og hvor mye 

 
 
 
 

Kolnes 

Rytterklubb 



  klubben vil bidra med økonomisk 
 5.2 Hvordan kan klubben bidra? 
  -Skaffe priser på forskjellige bunner 
 5.3 Fremdriftsplan. Vi har stevne 24-25 mai og 6-7 september 
  -Møte med Hilde når det er skaffet til veie priser på bunn 

 
Ranveig 

6/14 Innmeldte saker fra medlemmene 
 6.1 Brev fra Åse Lund vedr. bruk av midtlys utenom   
  sprangtrening/stevner. 
  -Midtlys skal kun brukes etter avtale med Hilde 
 6.2 Ønske om at organisert trening avsluttes klokka 12.00. 
  -Hilde vil sørge for at treninger avsluttes før kl.13.00 
 6.3 Ønske om at vanndunker i paddocker merkes med hestens navn. 
 6.4 Ønske om at høysekker henges opp etter foring. 
 6.5 Rutiner for vedlikehold av banen. 
  -Hilde kjører over hver morgen 
 6.6 Ønske om innkjøp av industrivaskemaskin. Betales vha poletter. 
  -Utsettes inntil videre. Det er ikke tørkemuligheter eller noen god 
  plassering for vaskemaskin for øyeblikket. 

 

7/14 Lys i hallen- man opplever at det er umulig å få lyset på når 
 det er for mørkt i hallen. Timer? 
 -Hilde ønsker ikke å endre på dette 

 

8/14 Hjemmeside 
 8.1 Priser og layouter blir presentert 
  -Vi har fått priser fra One.com  

Andrea 

9/14 Senterregler- ferdigstillelse av disse 
 -Godkjent av Hilde 
 -Lamineres 

Andrea/Hilde 
 
Gry 

10/14  Feil og mangler på senteret 
10.1 Skjema 
 - Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 
   De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 

 
 
 

 Diverse 
11/14 Kriting i kiosk- en uting 
 -Det er fra nå av slutt på kriting i kiosken, og alle som skylder noe får gjøre 
 opp for seg senest innen stevnets slutt 19.januar 

 
 

 


