SANDNES OG JÆREN RIDEKLUBB
Styremøte 16.10.2018 referat
Til stede:
Heidi Støtland, Heidi Berheim (deler), Jens Budsberg, Maria Selliken, Kenneth Sande, Hanne
Lill, Thomas Gitlesen
Referent: Thomas Gitlesen
Saker:
18/52: Referat fra møte 10.09.2018 ble godkjent.
18/53: Varme ridehall.
31/12.18 må SJR være ute av den varme ridehallen. Det er ikke funnet noen alternativ for å
fortsette leien. Sand og plasmatter må ut. Dette må vi leie folk til å gjøre (graves ut med
gravemaskin) pluss dugnad. Alternativ hall på parkeringsplassen blir for dyrt ( 1,5 mill). Jon Egil
tar kontakt med de som har gitt tilbud om at dette ikke er aktuelt. Kenneth kommer fram med et
forslag til ny hallbruk sammen med dressur og voltige. Jens lager et forslag til informasjon om
dette på oppstallørmøte. Kenneth innhenter tilbud fra Tønsberg Maskinstasjon for flytting og
planering av sand. Tilbudet styrebehandles på mail.
18/54: Stalleien:
Hanne_Lill har laget en oversik over økte utgifter til spon, for og møkk. Det viser seg at med
dagens leie sponser klubben hver oppstallør med 1000 kr/mnd. I tillegg dekker ikke fastandelen
faste utgifter.
Forslag:
1. forandelen økes med 500 kr/mnd fra 01.12.18
2. forandelen økes med 500 kr/mnd fra 01.01.19
Avstemning:
1. 4 stemmer
2. 1 stemme
Vedtak: Forslag 1 vetas med 4 mot 1 stemme
Informasjon sendes med faktura mandag 22.10.18

18/55: Oppstallør møte.
* hingster
* hunder
*luftegårder
Bokser og paddoker er brukers ansvar dvs at alt vedlikehold og nybygg må utføres på dugnad av
bruker selv. Dvs vaske og male boks og møkking grusing av paddokk.
Det er opp til hvert paddokk par å avtale seg imellom bruk av paddock under den tiden de har
denne til rådighet.

18/56: Evt.
Lotteri: Vi avholder julelotteri i år på vanlig måte.
Arrangørkonferanse: To fra dressur + 1 fra sprang reiser.
Reisestøtte: det vedtas reisetøtte til kubbens medlemmer som deltar i NM (1000 kr/hest), Nordisk
(3000 kr/hest), EM (5000 kr/hest), VM (15000 kr/hest), OL (30000 kr/hest). Reisestøtte bortfaller
dersom klubben har underskudd i regnskapet for året.
Deltagere som tas ut til å ri finale i NM for lag får dekket oppstalling og startavgift.
Sportskveld: Thomas spør aktuell nabo om foredrag på sportskvelden.
Kostemaskin: Kenneth har tilbud på 50000 for maskin. Jens undersøker alternativer.
Klubbjakker: Klubben kan få laget klubbjakker, like de som landslaget har, men med SJR logo.
Alfaltering av innkjørsel: Styre innenter tilbud på asfaltering av innkjørsel.

Dato for neste møte ikke fastsatt.

