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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 19.11.2018 

Sted: Rådhuset, Råde 

Tid: 18.30-21.20 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Adele Holme, Maria Ulriksen, Linda Solberg, Kristoffer Tvete, Pål Wenberg, Maria Lehmann, 

Sofie Evensen og John-Ole Tonheim. 

Forfall: Ingrid Jacobsen, Jeanette Borge-Loftskjær og Lilly Forsberg. 

 

Sak 18.57 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 22. oktober 2018 

18.55: Ingrid og Evelyn har ikke gitt en tilbakemelding ang. Rent Idrettslag, så det antas å være i 

orden innen fristen 20.11. 

Godkjent.  

 

Sak 18.58 Post/Info 

NRYF: Leserundersøkelse for Hestesport. NRYF ber oss dele denne med medlemmene. Maria L. 

legger denne på hjemmesiden og Facebook.  

ØRYK: Klubbledermøte 21.11 er avlyst. Terminlisten for 2019 er ferdig og følger mailen. Godkjenning 

av UK-stevner vil heretter bli godkjent på bakgrunn av skjønn, og om det ev. vil skape konkurranse 

blant ryttere til nærliggende klubber/ stevneområder. 

 

Sak 18.59 Årshjul 

November: Valgkomitéen starter sitt arbeid. Anne Britt Østbye har vært på kurs i regi av ØIK. 

Komitéen mangler fremdeles medlemmer og Maria L. jobber videre med dette. Kristoffer og Linda 

bidrar.  

 

Sak 18.60 AEG 

Ungdomsstyret arrangerer busstur. 

Kristoffer utarbeider forslag til retningslinjer for: 

- Uttak 

- Støtte til ryttere som melder selv 
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Sak 18.61 Internkontrollpakke med maler fra Norges idrettsforbund 

Vi har mottatt malverk med vedlegg fra NIF og startet arbeide med å tilpasse dette til RORK.  

 

Sak 18.62 Eventuelt 

- LAM: RORK har fått tildelt 10 000kr i LAM for pararyttere.  

Styrevedtak: Disse midlene avsettes i fond og merkes «LAM-pararyttere» og skal brukes til FH-ryttere 

bestemt av styret.  

- Granly Gård: RORK har arrangert ett helgekurs og ett dagskurs i kjøring på Granly. Klubben har ikke 

bidratt med dugnader og dette blir for belastende og føles urettferdig for oppstallørene på Granly. 

De blir stående med all jobben alene, og det ønskes dermed sterkt at alle arrangement på Granly blir 

prioritert med dugnad på lik linje som andre arrangementer, og at det må være åpent for at gårdeier 

tar baneleie m.m. 

 

 

Råde, 19.11.18 

Referent: Maria Lehmann 


