
 
Referat styremøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

mandag 20. mars 2023 kl 19 i cafe på HRRK  

 

 

Tilstede:Hele styret, 8 medlemmer og 2 vara: 

 Arve, Ingeborg, Karl Otto, Knut, Marit, Christin, Marianne, Runar, Agnieszka 

og Marthe (fra kl 20) 

 

Saksliste: 
 

Informasjonssaker: 

 

1. Arve ønsket velkommen til nytt styre. Kort presentasjon av alle medlemmer. 

 

Drøftelses og beslutningssaker: 

 

2. Avtalen med HRRS om drift og oppstalling, samt klubbtreninger. 

Avtalen ble gjennomgått og drøftet hver for seg. Arbeidsgruppe med Arve og Christin 

tar saken videre. 

 

 

3. Organisering av styret. 

Forslag fra Arve om ny organisering av styret og undergrupper. 

 

 



 

Styret ønsker større engasjement og at flere bidrar. Med fungerende undergrupper blir 

mer gjennomført og fulgt opp. Rekruttere både oppstallører, medlemmer i klubben og 

foreldre fra rideskole/ridetimer. Integrere miljøene bedre og få flere til å stille på 

dugnad. Klubben er helt avhengig av inntekter fra stevner, dugnader og 

spons/støtteordninger. 

 

Det bør være 5-10 medlemmer i hver undergruppe, bortsett fra SoMe og 

medlemsregister. Ledere i undergruppene får ansvar for å rekruttere 

 

Driftstyre: Styreleder, stallansvarlig, grunneier, Line Brusletto, Knut (leder 

vedlikeholdskomite 

Arbeidsutvalg: Styreleder, nestleder og kasserer 

Sportsutvalg: Leder Heidi Furland, Christin medlem fra styret 

Sponsorkomite: Leder Marianne Thingbø, Arve Nordskog 

Vedlikeholdskomite: Leder Knut Sundberg, Karl Otto, Philip 

Kafedrift: Marit Bråthen, Hanne, Trine 

SoMe ansvarlig: Gro Sørgård Gartland 

Medlemsregister/Spond: ?? (leder) 

Hinder /Rail /Stevnemateriell: ?? (leder), Line Brusletto, Runar Grønvold, Caroline 

Magnussen, Yannick 

 

 

4. Dugnad Fibergreen. Arve kontakter de og avtaler dugnad så raskt som mulig. Blir 

dugnad fra ca 20 april 

 

 

Eventuelt: 

 

Arve legger ut datoer for alle styrmøter for 2023 på nettsiden. 

Alle referat publiseres på nettsiden. 

Vedtok å ikke melde på noen til tinget 16. april. 

Innspill fra Marit om at vi må følge opp sikkerheten ift røde brakker og nøkler 

Klubben har en krevende økonomi og styret må følge opp denne nøye fremover 

Innkalling til oppstallørmøte, med agenda og obligatorisk oppmøte. Skape større forståelse for 

drift og økonomi. 

Integrere rideskoleelever og foreldre mer i Rideklubben. Skape aktivitet sammen med 

Rideskolen. Deltagelse på dugnad. 

Informasjon om at kioskansvarlig gikk av ved årsmøte, og at det haster med å finne en løsning 

der. Hanne tar ansvar for kiosken førstkommende helg 

 

 

Neste styremøte 08/05-2023 kl 19 

Forslag til saker sendes post@hrrk.no minst en uke før  

mailto:post@hrrk.no

