
MEDLEMSMØTE 12.10.2016 

Fra styret: Agate og Monika 

Forfall fra styret: Lotte, Benedicte, Marianne, Anne Grete. 

Antall  medlemmer tilstede:  22 stk.  

Sak 1. Fremtiden til foreningen. 

Nestleder informerte om at styret ønsker at medlemmene bidrar mere til aktiviteter i foreningen 

Det ble kommentert fra medlemmene følgende:  noen medlememmer er aktive, og reiser ut  på 

stevne, ønsker ikke/kan ikke/er opptatt på tider da det vil være naturlig å ha lokale stevner. Det 

kan være vanskelig å delta på aktivitet lokalt da. Andre medlemmer er  mere aktive på lokale 

stevner  og kan bidra på en annen måte.  Det bør være aksept for begge deler.  

Styret: mener det er viktig at de gode rytterene i klubben bidrar på stevner som Vennesla 

rytterforening  arrangerer  lokalt,  de  er gode representanter og bør være forbilder for klubbens 

yngre medlemmer, på den måte kan de være med på bidra til rekruttering av nye medlemmer, ikke 

bare til sporten, men og til Vennesla rytterforening. 

Dressurstevnet som ble avholdt i juni: styret informerte om at det  tidlig i vår ble jobbet aktiv inn 

mot kretsen for å få lov til å  arrangere stevne da det ikke har vært aktivitet fra Vennesla 

rytterforening på en god stund,  det ble i forkant av henvendelsen til kretsen avholdt et møte med 

medlemmer som er aktive om hvilken dato de ikke var på reisefot, nettopp fordi styret ønsket å 

legge til rette for at de “gode aktive ryttere “  kunne delta. Da dette var avklart gikk leder igang 

med forespørsel til kretsen. Stevne ble  gjennomført med godt bestått av dommer og 

banepersonell. Men det har i etterkant kommet frem at medlememmer som hadde sagt de skulle 

delta, men ikke deltok aktivt med hest følte seg uglesett av styret og opplevde at de ble kjeftet på.  

Styret beklager dette, og det er en enkelthendelse som ikke vil gjenta seg.  

Styret ønsker at det er et godt samarbeid i foreningen slik at rytterforeningen kan bli en godt 

fungerende klubb fremover.  

Økonomi:  

pr 31.08.16 så er beholdningen kr  30654,70,- 

Det ble etterspurt over/underskudd  for dressurstevne i juni, styret informerte at det hadde ikke 

vært mulig å få lagt dette frem.  

Det vil bli lagt frem et spesifisert regnskap/budsjett på det ekstarordinære årmøte. 

 

Sak 2. Eventuelt 

Dugnad: styret kan ikke pålegge medlememr å delta på dugnad. Det ble presisert at den måten en 

forening kan få inntekter på, er via dugnad, og det er da viktig at alle bidrar på sin måte, 

foreningen kan ikke lage aktiviteter /bidra til stevneavgifter uten at det er økonomi til det.   



Aktiviteter:  fokus på dette fremover, medlemmene har kommet med forslag om bla banetreninger 

og helgekurs med overnatting. 

Hindermateriell : det ble orientert om at det er medlemmerne som skal bestemme hvordan disse 

skal brukes, styret skal lage skriftlige regler på dette. 

Dekning av stevneutgiftertil aktive medlemmer på et høyere nivå: styret informerte om at dette 

må legges inn som sak på årsmøte, da vil det være medlemmene som  skal bestemme dette, når 

det ikke finnes srkiftlige rutiner på dette, vil  nåværende styre ikke ta stilling til det.  

Valgkomite: Lissi Ann Abildgaard, Møyfrid Vehus, har startet arbeidet med å få inn nye personer til 

verv i foreningen.  

Kakesalg: det kom inn et  forslag på om overskudd av dette skal gå  til utelys på utebanen i Støa.  

Det kom forslag på om det kan kjøres i gang en konkuranse om hvem som klarer å selge mest ( 

kakesalg, salg av utstyr osv) Vennesla hestesportsenter er villig til å stille med gevinster til den 

beste selgeren. Forslaget  må tas opp på årsmøte 2017 som et eget forslag. 

Vennesla hestesportsenter ønsker et tettere samarbeid med rytterforeningen, på den måten  kan 

vi i samarbeid få til gode avtaler  som kommer både senter og medlemmene til gode.  

Det er ønskelig med hjelp fra kretsen for å få på plass retningslinjer, rutiner og avtaler, Agate tar 

kontakt med Hallgeir Oftedal i Vest agder idrettkrets.  

Det Innkalles til ekstraordinært årsmøte,  det er ønskelig at de de som velges nå velges for   2017. 

 

Med forbehold om feil. 

Vennesla Rytterforening                  16.10.2016 

Monika M Quarstein 

sekretær 

 

 


