
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat styremøte 10.06.15 kl 19.30 

Tilstede: Dorthe, Veslemøy, Mona, Marte, Thorbjørn og Cecilia 

Ikke tilstede: Sjur og Harald 

 

Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte: Godkjent, korrigeres: 

Thorbjørn har vært på kurs på økonomidelen fra KlubbAdmin(Norges idrettforbund) 

• Gjennomgang av D-stevne 30.-31. mai: 

o God gjennomføring, dårlig oppmøte fra foreldre(og deltakere) både i forkant 

og under selve stevne til hjelp med arrangementet. Vi skriver en epost der vi 

forklarer hva som faktisk trengs for at man skal arrangere, og at om ikke folk 

hjelper til både i forkant og under selve arrangementet så går det ut over oss 

alle. Forklare dem hvordan ting fungerer og hva som er hva.  

o Grei økonomi. Marte lager regnskapet ferdig og oversender Thorbjørn. 

• Fremgang ny hjemmeside 

o 30. Juni stenger nåværende hjemmeside. Alt forsvinner, men Thorbjørn har 

tatt backup. Marte oppretter ny side. Finne ut hvordan vi skal flytte 

domenenavnet(lysefjordenrideogkjoreklubb.no) 

o Nye medlemmer ikke lagt inn i Mamut enda, de må faktureres utenom dette. 

Thorbjørn fikser. 

• Klubbgensere/jakke 

o Veslemøy og Dorthe har levert logo til Loops, og venter på pris. Både LRKK 

og Trivselsstallen sin logo. Man bestiller ønsket plagg og str og får med logo. 

• Årsmøte Os idrettsråd og Medlemsmøte Hordaland rytterkrets 

o Mona var på møte i Os idrettsråd, klubben ligger nå som nr 3 på listen for 

utbetaling av Tippemidler. 



o LAM-midler? Søknadsfrist gikk ut 1. juni, men vi kan se om det er mulig å 

søke noe her. Midler til utbygging av rampe og toalett til funksjonshemmede. 

o IROS(Idrettsrådet i Os): Ta kontakt om hindersponsing 

o Antidoping Norge – Rent idrettslag: ny sertifisering 

• Diverse 

o Haugen med parkeringsplassen fjernes forhåpentligvis før rideskolestart, 

skal enten dras nedover bakkene, eller flyttes bak ridehallen som fyllmasse. 

o Sprangtrening: Vurdere om det er nok til å fortsette med sprangtreningene, 

flytte de seinere på kvelden slik at rideskolen kan fylle flere timer pga stor 

pågang. Dorthe kommer til å arrangere sprangtrening selv for sine egne 

elever.  

o Charlotte kommer til å komme to dager i uken, tirsdag og fredag(mye dagtid) 

o Blandebatteri – selges for 1000,- og pengene brukes til premier seinere? 

 

Neste styremøte torsdag 6. august kl 19.30. 

 

Mvh 

Marte 
 
Kontaktliste 
Leder Marte Engelsen martevaseng@gmail.com Mobil:  994 06 233 
Nestleder Harald Aakre harald@aakre.net Mobil:  906 16 691 
Styremedlem Thorbjørn Jensen thorbjorn1.jensen@gmail.com Mobil:  905 56 485 
Styremedlem Veslemøy Bø veslemyb@gmail.com Mobil:  416 17 500 
Styremedlem Mona Hagenes mona.hagenes@gmail.com Mobil:  907 67 786 
Varamedlem Sjur Bergo sjurbergo@yahoo.no Mobil:  926 25 709 
Varamedlem Cecilia Tho ceciliatho@hotmail.com Mobil:  942 18 691 
Ridesenter Dorthe Reimer Haga dorthehaga@live.no Mobil:  400 74 460 
 
 


