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Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb  
 
 

Dato/Tid  Onsdag 29.08.2012 kl 18:00 
 
Sted  Rytterstuen, Kolnes 

 
 Til stede  Carina Brandtzæg  

  Ranveig Berntsen 
 Grethe Rosnes Hagen 
 Hans-Ivar Ravn-Larsen 
 Andrea Molaug  
 Åse Lund 

Forfall  Hanne Eie 
  Nancy Svendsen 
 
Styreleder Carina Brandtzæg ønsket velkommen.  

 2012-1.  Agenda og innkalling  

Godkjent uten kommentarer 

 2012-15. Registrering av nye opplysninger i Brønnøysundregisteret 

- 2012-15.1 Skjema ble fylt ut med signatur fra de som var til stede. 

 2012-10. Økonomi 

- 2012-10.1 Status økonomi og medlemsregister: 225000 kr i pluss. Kolnes Rytterklubb har 106 
medlemmer pr dd. 

2012-10.2 Søknad om nytt Bedriftskort: Grethe er foreløpig den eneste med disposisjonsrett til 
klubbkontoen. Det er ønskelig at Carina også skal ha tilgang. Carina og Grethe går til banken 
en dag og ordner dette. 

-2012-10.3 Status betalingsterminal: Betalingsterminal er desverre altfor dyrt å ha, og det vil ikke svare 
seg. 

 2012-16. Utdanning 

- 2012-16.1 Grønt kort; Dato for KR1 kurs? Vi vil sende ut forespørsel om KR-1 kurs dersom det er behov, 
likeledes vil vi arrangere rideprøve om det er behov for det, og vi oppdaterer hjemmesiden 
og facebook når kretsen har KR-1 kurs. 

- 2012-16.2 Påmelding til kurs gjennom Rogaland Idrettskrets: De som vil fra styret, kan melde seg på 
kursene fra Rogaland Idrettskrets. 

- 2012-16.3 Informasjon; tegneprogram for banebyggere mottatt: Ranveig installerer det på klubb-pcen. 

 2012-17. Stevneplanlegging 

- 2012-17.1 Ansvarsfordeling klubbstevne 1. september (vaktliste): Arild kjører opp banen da Hans-Ivar er 
bortreist, Carina fungerer som speaker, Ranveig har ansvar for sekretariatet. Banebygger 
kommer lørdag morgen, så det er dugnad for å bære ut hinder fredag kveld. 

- 2012-17.2 Ansvarsfordeling D-stevne i dressur 8-9. september (vaktliste): Andrea får ansvar for 
vaktlisten til dressurstevnet. 
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 2012-18. Anlegg/Ridehall 

- 2012-18.1 Trenere og treningstider – oppdatere oversikten som henger i ridehallen: Oversikten er 
oppdatert. 

- 2012-18.2 Praktisk og økonomisk plan for 
Skifte av samtlige pærer i lampene: Vi prøver å sette i pærer der de mangler. Snakker med 
Hilde om å skaffe pærene. 

- 2012-18.2.2 Nye dyser til vanningsanlegg: Blir levert fra Danmark. Hans-Ivar sjekker opp med Hilde. 
- 2012-18.3 Oppgradering av ridebunn: Styret vedtok at klubben betaler oppgradering på ridebunn i 

hallen med kr 50.000. 
- 2012-18.4 Oppgradering og utvidelse av ridebanen ute: Utebanen bør utvides for å holde mål til en 

20x60 dressurbane, samt bunnen bør oppgraderes slik at den kan være åpen mesteparten av 
året. Carina hører med Hilde. 

 2012-19. Kiosk 

- 2012-19.1 Ferdigstillelse (maling, sparkling etc.): Kjøkkenviften må fikses, samt kiosken skulle vært malt. 
Hører med Hilde om penger til maling. 

- 2012-19.2 Kioskdrift ifm treninger i ukedagene: Kioskdøren vil være åpen på mandager, da Ranveig er til 
stede under sprangtreningene. 

 2012-10.  Eventuelt 

- 2012-10.1 Kvalitetssikring av informasjonsfolder til oppstallører. Diskutere tiltak for å få inn 
medlemskontingenten: Ranvegig har laget flotte informasjonsfoldere som vi gjennomgikk og 
korrekturleste. 

- 2012-10.2 Status klubbjakker: Vi kom desverre ikke til enighet på en jakke som alle likte. Åse hadde med 
mange forskjellige fra Respond. Skoies tilbyr klubbjakker for 700 (inkludert broderi), samt 
Nina foreslo jakker fra Pikeur, men dette ble desverre et dyrt alternativ. 

 
 
Referent Andrea Molaug 


