
Referat fra styremøte 13.01.15 
 

Tilstede: Hanne, Roald, Jan Ove, Rikke, Line, Iselin og Kirsten (ref.) 

 

Terminliste for 2015: 
Det besluttes at det skal være; 

 et dressurstevne i august(UK/D-stevne) og et dressurstevne på våren (UK-stevne). Kirsten har 

ansvaret for fastsettelse av datoer til neste styremøte 

 et sprangstevne den 6-7/6 (UK/D) 

 et sprangstevne på høsten (dato fastsettes senere) 

Sosiale arrangementer for klubbens medlemmer: 
 Det besluttes at styret skal prøve å få til noe sosialt for klubbens medlemmer ca. 1x pr. mdr. 

 Det besluttes at det skal være en sosial kveld i januar-februar (Rikke og Iselin er ansvarlig for å 

arrangere dette).  

 Det vil i løpet av året også bli et arrangement som bare er for de voksne medlemmene.  

Hvem har ansvaret for klubbens Facebook og hjemmeside? 
Kirsten er ansvarlig for dette. Det oppfordres til at medlemmene sender tekst og/eller foto til Kirsten ved 

arrangementer, stevner osv. 

Iselin er medansvarlig i fht. dette. 

Innmeldelsesruiner: 
Det besluttes at alle som ønsker å melde seg inn i klubben må sende en mail til: post.rrsk@gmail.com med 

navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. 

Regnskapsfører: 
Det foregående styret hadde en avtale med regnskapsfører Siri Johannessen  om å gjøre klubbens 

regnskap. Hun har fått inn kvittering på betalte regninger fra kasserer. Hun har også stått for regninger 

som skulle sendes ut (eks. medlemskontingent). Det blir besluttet at Siri Johannessen skal ferdiggjøre 

regnskapet 2014-regnskapet. Da får styret på et senere tidspunkt vurdere om hun skal stå for regnskapet 

videre.  

Banetreninger 
Banetrening vil bli arrangert på Rosseland Gård i februar/mars og i april, samt på høsten. Nærmere 

datoer kommer. Prisen for deltakelse er 100kr. 

 "Årsmøte"i mars: 
Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 24.03.15 kl. 19.00. Innkallingen blir sendt ut senest 14 dager før. 

 

mailto:post.rrsk@gmail.com


Neste styremøte: 

03.03.15 kl. 18.00 

Hvem er ansvarlig for å søke diverse midler til klubben: 
Jan Ove er ansvarlig for dette, men ønsker at folk sender inn forslag på midler som kan være aktuelle å 

søke på. 

Hvem er ansvarlig for kiosken: 
Linda Svindal og Siren Thorsen. Vi anvender kontoen på Kiwi Brennåsen ved arrangementer. 

Eventuelt: 
 Klubbjakke: Iselin skal undersøke mulighetene for nye klubbjakker fra Skoies da det har vært 

interesse for jakker fra nye medlemmer i klubben. 

 Grønt kort: Iselin undersøker behovet for bøker til Grønt Kort. Klubben kan bestille disse, hvis det 

er behov for dette, og det spares penger ved at klubben gjør dette for medlemmene. 

 


