
Innkalling til Årsmøte i LKRK 16.2.2016 
Agenda

1. Valg av dirigent samt to til å underskrive protokoll

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenne innkalling

4. Behandling av klubbens årsmeldinger
 
a) Styret
b) Sportskomite

5.   Behandle klubbens regnskap

6.   Innkomne saker

a) Lovendring fra NIF

b) Ny ridebunn på flerbruksbanen (Marja-Lisa Andersson):
Ny ridebunn på flerbruksbanen. Den blir fort hard og støvete som ikke er gunstig for hverken hest 
eller rytter. Den må ofte vannes og vannes ujevnt og den er derfor vanskelig å vedlikeholde. Jeg 
foreslår å vurdere sand, sammen med filtbunn. Det er ikke så kostbart, men det krever at man 
holder ridebanen ren for møkk. Pris ca 50-60'000. Den plastblandingen som er der i dag, begynner 
å bli for gammel og gir derfor ikke stabilt nok underlag i vår/sommer perioden.

c) Nytt vanningsanlegg innendørs og utendørs
Halvautomatisk vanningsanlegg for utebanen og ridehuset. (Se vedlegg)

d)  Med tanke på styrets kontinuitet foreslår styrets velges for 2 år av gangen, hvor bare halve
      styret er på valg hvert år. Gjelder fra 2017.

e)  Sak om byggeprosessen - gjenopptaking av byggeprosjektet på LKRKs anlegg (Se vedlegg)

f)   Visjon og handlingsplan for LKRK (Se vedlegg)

g)  Rigge permanent dressurrail med åpning mot innkjøring slik at man kan bruke banen til 
      parkering ved behov.

7.   Fastsette avgifter

a) Medlemskontingent neste år, dvs 1.1.2017 - Styret foreslår uendret kontingent
b) Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 1.3.2016 - Styret foreslår uendret anleggsleie

8.  Vedta klubbens budsjett for 2016

9.  Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) Fem styremedlemmer etter Årsmøtets beslutning
c) Øvrige valg iht av Årsmøtet vedtatt organisasjonsplan, jmf § 11 pkt. 9



d)  Valg av forretningsfører og revisor
e) representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representanter
f) Valgkomite med leder og to medlemmer og et varamedlem for neste Årsmøte

Avstemning skjer ved personlig fremmøte, jfr klubbens lover § 9.

Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlem minst 1 mnd, har fylt 15 år, og betalt 
kontingent for inneværende år. Ta med kvittering på betalt kontingent dersom den er betalt rett før 
årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret, LKRK
 


