Kolnes
Rytterklubb

Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb

Dato/Tid
Sted
Til stede

Forfall

Tirsdag 24.04.2012 kl 17:00
Rytterstuen, Kolnes
Carina Brandtzæg
Ranveig Berntsen
Grethe Rosnes Hagen
Nancy Svendsen
Hanne Eie
Åse Lund
Andrea Molaug
Hans-Ivar Ravn

Styreleder Carina Brandtzæg ønsket velkommen.
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer.

-

2012-8. Stevnestøtte 2012
2012-8.1 Hvilke stevner gir automatisk stevnestøtte? Vi ble enige om at alt av lag støttes, samt NM,
HM, AEG, Oslo Horse Show og andre store stevner gir stevnestøtte. Man kan søke støtte til alle L/E
stevner man reiser til utenfor Rogaland Rytterkrets med et tak på kr 1 000 per rytter per år.
Ved lag og mesterskap dekkes startavgiften av klubben.


-

2012-9 Status medlemsregister
2012-9.1 Utestående kontigent: Vi har pr d.d 95 medlemmer som har betalt medlemskapet i Kolnes
Rytterklubb. Det er ennå noen som står oppstallet som ikke har betalt kontigenten. Andrea purrer på
de som ikke har betalt.

-

2012-9.2 Forslag om differensiert medlemskontingent (uten Hestesport): Hestesport koster 250 kr i
året. Vi ser videre på om det er mulig å opprette et medlemsskap i klubben uten Hestesport. Dette vil
da eventuelt koste 300 pr år fra neste år.

-

2012-9.3 Abonnementliste for Hestesport: Hestesport har faste datoer for strykninger og
oppdateringer av listene sine. Neste dato for dette er 20.06


-

2012-10: Økonomi
2012-10.1 Oppsummering stevneregnskap: Det er handlet inn sløyfer for hele sesongen (kostnad ca.
10000). Skal vi tjene penger må vi ha sponsorer, utdanne teknisk personell samt ha bedre økonomi i
kiosken.

-

2012-10.2 Rutiner: Postboksen er nå opprettet. Adressen blir da Kolnes Rytterklubb, Postboks 50,
4097 SOLA. All post vil komme hit.


-

2012-11 Forbedringer i dommerbod/sekretariat
2012-11.1 Forslag om en opprydding i teknisk utstyr, ledninger og diverse: Det er ønske om å
ommøblere litt og legge opp alt av ledninger o.l. slik at slipper alt surret og rotet med ledninger rundt
forbi. Styret vedtok at vi bruker litt penger på å ordne opp i dette, samt eventuelt setter opp en
skjerm nede for startlister, resultater osv,
2012-12: Status Mobilretur
2012-12.1 Forslag til siste innspurt: Vi hører litt rundt om det er mulig å få inn flere mobiler.


-
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-

2012-13 Nøkler
2012-13.1 Utarbeide et sytem for utlevering av nøkler: Slik det er nå er det for dårlig system på
nøklene. Vi ønsker å lage et skjema for utlevering av nøkler til kiosken og dommerboden. Andrea
lager en liste over hvem som har nøkler pr d.d som skal signeres.


-

2012-14 Eventuelt
2012-14.1 D-stevne dressur 12-13. mai: Vi diskuterte ansvarsfordeling og gjennomføring av
dressurstevnet vi skal avholde i mai. Da Carina er vekke deler av lørdag og Ranveig deler av søndag,
skal Andrea være fungerende stevneleder.
2012-14.2 Betalingsterminal: Vi ønsker en betalingsterminal for bruk i kiosken samt på stevner.
Ranveig undersøker priser på dette.
2012-14.3 Klubbjakker: Andrea har kontaktet Skoies, men fikk et dyrt tilbud av de. Åse kontakter
Respond og hører med de om tilbud på jakker.

-

Møtet hevet 19:00
Tananger 27.04.2012 Andrea Molaug

