
   

    

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb   
   

Referat styremøte torsdag 10. mars 2016.   
 

Til stede: Mona, Cecilia, Jarle, Harald, Sjur, Marte G, Marte E, Torbjørn, Anne-Guri, Stina, 

Dorthe 

Ikke tilstede: Veslemøy 

 

Saksliste:   

• Overlevering fra det gamle styret   

o Marte har laget en oversikt over relevant informasjon for det nye styret, 

frister for søknader mm. Det er lurt å følge Norges rytterforbund, Hordaland 

rytterkrets og de andre klubbene i området på Facebook, for å følge med hva som 

skjer. Marte tilbyr seg å fortsette å drifte hjemmesiden om det er ønskelig. 

o Torbjørn gjennomgår de forskjellige systemer som styret må benytte; mail, 

Klubb admin, Min Idrett osv. Ny kasserer, Mona og Torbjørn må i banken for å 

ordne med overføring av kontoer til nytt styre. Brønnøysundregister må 

oppdateres. Kasserer bør ta ansvar for tømming av klubbens postkasse. Protollen 

fra årsmøtet og de nye vedtektene sendes Heidi Hatlen (Hordaland idrettskrets). 

o Alle i styret må registrere seg på Min Idrett 

 

• Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte – godkjent 

• Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet   

• Valg av: 

o  kasserer (medlemsansvarlig): Marte Glambek 

o ansvarlig for politiattester: Stina Fiksdal 



o webansvarlig: Marte Engelsen/Mona Hagenes 

o lisensansvarlig: Marie E.K. Hansen fortsetter 

o sponsoransvarlig: Stina Fiksdal 

 

• Gjennomgang av saker fra årsmøtet   

o Status servicebygg  

Godkjennelsen fra kommunen ifht. toalett/septik løsning må foreligge før vi kan 

sende inn byggesøknad. 

Dorthe snakker med Susann Sprerrevik og får et navn som vi kan kontakte i Os 

kommune ifht. til dette. Jarle snakker med Ståle Skåtun som sitter i 

Byggesakskomiteen i Os kommune. 

 

o Vi mangler fortsatt regnskapsfører – Jarle sjekker med en potensiell 

 

• Diverse   

o Stina og Cecilia deltar på kurs om sponsorarbeid 7. april 2016  

www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordalandidrettskrets/utdanning/sponsorar

beid/   

o Marte G. ønsket å delta på Innføringskurs i KlubbAdmin 7. april 2016, men 

kunne ikke denne dagen. Torbjørn tar opplæring 

 www.idrettsforbundet.no/globalassets/hordaland- 

idrettskrets/dokumenter/utdanning/klubbadmin-kursinvitasjon-2016.pdf   

 

• Eventuelt   

Få ryddet rommet over kafèen, slik at dette kan brukes til oppholdsrom. Rommet over 

kafèen ryddes samtidig med at kafèen. Det er opprettet en facebook gruppe for dem som 

oppholder seg i stallen i helgene. Dorthe vil innkalle til møte og trolig vil det bli opprettet 

en stallsjef som har ansvar for alle rydder etter seg, samt en ridehallsjef som får ansvar 

for orden ridehall. Det vil bli laget en sjekkliste som de ansvarlige kan følge. 

 

• Fastsette tidspunkt for neste møte: onsdag 30.03 kl. 20.00 hos Harald 

   

Mvh. Mona Hagenes 



Kontaktliste   

Leder   Mona Hagenes  mona.hagenes@gmail.com   Mobil: 907 67 786  

Nestleder   Harald Aakre   harald@aakre.net  Mobil: 906 16 691  

Styremedlem   Jarle Nytræ   jny@many.no  Mobil: 903 65 801   

Styremedlem   Marte Glambek  marteglambek@hotmail.com   Mobil: 976 12 663  

Styremedlem   Anne-Christine (Stina) Fiksdal  anne.christine.fiksdal@gmail.com   Mobil: 920 22 737 

Varamedlem   Anne-Guri Johannesen  anne-guj@online.no   Mobil: 997 24 847  

Varamedlem   Cecilia Tho   ceciliatho@hotmail.com    Mobil: 942 18 691   

Ridesenter   Dorthe Reimer Haga   dorthehaga@live.no   Mobil: 400 74 460   

   

   


