
 
Referat styremøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

mandag 23. mai 2022 kl. 19 i kaféen på Ringerike Ridesenter.  
 
 

Til stede: Fernanda Zubillaga Nilsen, Silje Modalen, Karl Otto Fjeldavli, Runar Grønvold, 
Marthe Bisgaard, Ingeborg Bech, Knut Sundberg Tonje Knutsen (referent). 
 
Ikke tilstede: Rafael Pedersen 
 
 
Informasjonssaker: 
 

1. Referat fra styremøte og årsmøteprotokoll 31.03.2022.   
2. Innkommet post / henvendelser / referat fra møter, arrangementer etc (varsel om 

befaring fra kommunen, innsendt samordnet rapport, protokoll fra årsmøte). 
3. Runde rundt bordet og arbeidsutvalgets rapport (muntlig). 
4. Kvartalsrapport regnskap pr. 30.03.2022. gjennomgang og tas til etteretning 

 
 
 

Drøftelsessaker: 
 

5. Konstituering av styret, punkter fra nytt varamedlem til informasjon/ diskusjon. 
Silje sports og sponsoransvarlig, Karl Otto vedlikehold, Rafael og Tonje kiosk, Runar 
idrettsråd og bane/ materiell, Knut vedlikehold/ snekker. 
Ida Skurdal barne og ungdomsansvarlig, velges inn ekstraordinært i styret, sjekke 
lovverket for enklest mulig prosess. 
Oversende vedlikeholdsplan til styret, informere om/ flytte rododendron pga. giftig for 
hester (Hanne Mari/ Elise). 
Gjerder/ strøm/ brannsikkerhet: skru av strøm til paddocker etter foring kveld og på 
morgen ved utslipp. Kontakter ved tujaen, vende de utover. EVT. at alle MÅ henge opp 
porttråder/ porten når hesten tas inn! Hanne Mari legger ut innlegg på siden om 
porttråder og informerer ansatte. 
Gjestetrening/ weekendtreninger: avstemming om hvem som er ønsket. Silje tar det 
videre med SU, kommer med tilbakemelding neste styremøte. 



6. NM ponni, fremdrift og status. Sponsorer. Hindermateriell, sponsorhindere, 
utstyrsmidler mottatt. Kubberød sponser. Hinderpark ok. Tidtakingssystem ok. 
Kingsland sponser dekken. Felleskjøpet, Ringerikskraft. Meny snackbar til hestene. 
Rytterbutikken avtale stands? Kingsrød.  

7. Bunn i rød hall, status og fremdrift (forsikring, Grythe transport AS, graving etc). 
 

 
 
 
 
Informasjonssaker:  
  

1. Referat fra styremøte og årsmøteprotokoll 31.03.2022.   
 

Referat godkjent 
 

2. Innkommet post / henvendelser / referat fra møter, arrangementer etc (kretsting, 
rytterting).  

 
Varsel om befaring, orientering, protokoll årsmøte godkjent. Webinar NRYF om 
styrearbeid til styremedlemmer og ledere, 9 og 13 juni oppfordres til deltagelse, 
Teams, når det passer den enkelte. 
 
3. Runde rundt bordet og arbeidsutvalgets rapport (muntlig).  

Hønespranget sponsorer osv ok. 
Reparert tidtakeranlegget, til en god pris. Fornøyde brukere. 
Elektriker anbefaler (vi må!) fikse strømmen bak rundt paddocker osv. Ikke lov å 
grave ned skjøteledninger. Det er ledninger på bakken, grave ned godkjent kabel til 
strøm til traktor, belysning osv.  
Om spillemidler kommer så kan det vurderes om klubben skal legge til rette for 
strøm til hver paddock, evt. at oppstallører bekoster noe av det.  
 
Runar idrettsrådet: vi ligger høyt oppe på listen til spillemidler neste fordeling.  
Rafael: drikkebar, Fuel of Norway, energibar og energidrikk. Sponser klasse på 
Hønespranget. Ta kontakt direkte med folk for å få folk.  
Folk til stevner er utfordring å få nok under stevnesesongen. 
Felleslister for hele stevnet er status nå (bane, sekretariat osv) 

 
 

 
Eventuelt: 
 

4. Dugnad 26-29 mai 2022: legge ut info på stall og brukersiden, fordeling av 
oppgaver ihh til ansvar i styret (Tonje og Rafael kiosk, Karl Otto vedlikehold, 
Fernanda resten) 

5. Kameraovervåkning: avstemming blant oppstallørene om ønsket løsning, dette 
fordi det er oppstallørene som må betale for installasjon og drift gjennom økning i 
stalleie. 

 


