
Årsmøte for året 2015
20. feb 2016 kl. 14:00

Sted: Støa

Vennesla Rytterforening

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

(Betalt kontingent, medlem min 1 mnd)

2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Godkjenne vedtekter

7. Behandle innkomne forslag og saker.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Budsjett

10. Foreta følgende valg:

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer

d) Sekretær

e) 2 styremedlemmer

f) 1 varamedlem



4. Årsmelding

Vennesla Rytterforening

Fra perioden 14.feb 2014 — 20.feb 2015

Styremedlemmer:

Marianne Villoro — Leder

Belinda Øvland - Nestleder

Anne Grethe Fjellestad - Kasserer

Lotte TØnnessen - Sekretær

Julianne Osmundsen - Ungdomsrepresentant

Annika W. Knutsen — Styremedlem

Marthe Langeland - vararepresentant

Medlemmer i Vennesla rytterforening:

Vennesla Rytterforening hadde 95 medlemmer pr. 31.12.2015. Det har vært 17 utmeldinger og 8

innmeldinger.

Styrets arbeid:

Styret ble valgt den 14.2.2015

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden.

Saker som har blitt behandlet er i hovedsak følgende:

• Klubbens økonomi, og tiltak for å bedre denne.

• Gjennomføring av dugnader, og aktiviteter for medlemmene.

• Planlegging av fremtidige stevner,

Det er søkt kretsen om 3 stevner for sesongen 2016

1 dressur stevne og 2 sprang stevner.

• Samarbeid med Ridesenteret, for mere aktivitet.
Dette har vært veldig vellykket.

Senteret har holdt flere treninger, og weekend Kurs. Både i sprang, dressur og feltritt.

Da med gode priser for medlemmene.
For medlemmer som hadde deltatt på en dugnad ble det ene kurset delvis sponset av

Vennesla hestesportsenter

Klubben holdt kiosk, under flere av treningene.

Økonomi:

Se eget regnskap og budsjett



Aktiviteter:

Vi feiret St. Hans, med grilling og kiosk.

Klubben hadde 3 kiosk salg, da i samarbeid hestesportsenteret når de holdt trening.

Vi inviterte alle medlemmer til Halloween feiring 24.10.15
Klubben holdt mat servering, quiz, laser game, godteri og kaker.
Oppmøtet var bra med 11 barn fra 4- 15 år. Og 6 ledere, ble det en vellykket kveld på klubbrommet i
Støa.

Kurs:

Klubben leide inn kursleder til å holde «grønt kort» kurs.
Her deltok medlemmer av klubben, samt noen fra andre klubber i nærheten

Dugnad:

Den 3. Januar deltok mange medlemmer på telling i dagligvarebutikk på Rimi Fagerholt. Dette ga
gode inntekter for klubben.

Klubben hadde to dugnader på hinderparken. Her ble det både snekret og malt.

Klubben hadde ett kake salg, som ga gode inntekter.

Deltagelse på stevner:
Klubben har flere aktive ryttere både i dressur, sprang og feltritt.
Vi har også fått en del nye ryttere i klubben, og noen av disse deltok på stevne for første gang i
desember 2015.

Styret vil takke alle medlemmer som har stilt opp på aktiviteter og deltatt på dugnad.

Ref; Marianne Villoro



5. Regnskap

Årsregnskap 2015

INNTEKTER:

Medlemsinntekter kr -10 890,81

Lotteriinntekter kr

Idrettsforbundet kr -9 463,00

Norsk Tipping kr -2 914,25

Kioskinntekter kr -72 589,00

Diverse kr -10 930,00

Renteinntekter kr -31,94

Sum inntekter kr -106 819,00

Medlemsutgifter kr 4 299,28

Rytterforbunder kr 14 875,00

Lotteriutgifter kr

Kioskutgifter kr 944,60

Diverse kr 47 522,18

Gebyr/renteutgifter kr 1 413,34

Sum utgifter kr 69 054,40

Overskudd kr -37 764,60

Bank, nordea kr 21 132,18

Bank, sparebanken sør kr 33 820,00

Kontanter kr -1 067,70

SUM Penger/egenkapital kr 53 884,48

Regnskapet er gjennomgått og godkjent av S Wehus.



6.
Vedtekter for Vennesla Rytterforening

§ f Formål
Klubben har som formål å fremme interessen For hest og ridning og stimulere til rekruttering til

ryttersporten blant alle aldersgrupper.
Det er klubbens overordnede mål å drive på en slik måte at utgifter og inntekter balanserer på en
forsvarlig måte.

§2
Klubben står tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Vest Agder Rytterkrets og Norges Rytterforbund.
3

Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp medlem.
Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlemsprotokoll. En søker tas ikke opp uten at
forpliktelsene til annet lag er ordnet. ( Jfr. NIF's lov $39)
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og
medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
§4
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst 1 mnd, og
ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare ti l tillitsverv i klubben, og som representant til ting
eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
5

For alle straffesaker gjelder NIF's lov kapittel 11 ( NIF's straffebestemmelser)

§6
Kontingenten betales forskuddsvis. Størrelsen fastsettes av årsmøtet hvert år.

Kontingenten er per 14.2.2015 : Medlem 350,-
: Familie 450,-

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan av styret strykes
som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Styret har adgang til å sette ned eller frafalle kontingent når man finner rimelig grunn for det.

§ 7
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmer. Årsmøtet er vedtaksfør med det
antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtak, for å være gyldig, være fattet
med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i loven.

Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet holdes.
Til årsmøtet velges møtedirigent, referent og to medlemmer over 16 år ti l å underskrive
møteprotokollen.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
til å være tilstede.
Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før
årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning
kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§8
Styret skal mellom årsmøtene ta
fattet på årsmøte.
Valg av styret skjer på årsmøtet.
styremedlemmer, 1 varamedlem.

§9
Endring av disse vedtekter kan kun skje gjennom enhetlig beslutning på ordinært årsmøte eller
beslutning med 2/3 flertall ved to etterfølgende møter med minst seks måneders mellomrom.

hånd om klubbens drift i henhold til disse vedtekter og beslutninger

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2
Mandattiden skal være 1 år.

Årsmøtet skal:
Behandle årsmelding.
Behandle regnskap og budsjett.
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette kontingent.
Velge styreformann, nestformann, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem



7. Behandle innkomne forslag og saker.

Forslag fra styret om at leder i styret har gratis kontingent som kompensasjon for
vervet.

8. Fastsette medlemskontingent.

Styret foreslår å beholde kontingenten 350,-/450,-

9. Budsjett

Budsjett

Ut Inn

Medlemskontingent 10000

Medl.støtte Idrettsforbundet 9000

Norsk Tipping Grasrotandel 3000

Dugnad Coop/va retelling 15000

Kakesalg 12000

Diverse Kiosk/marked 15000

Aktivitet Stevne 15000

Hestesport Abonnement 56 14000

Medlemsavgift VA Rytterkrets 700

Medlemsavgift Idrettsrådet 300

NRK lisens (tv plombert, lisens avsluttes) 0

Brønnøysund Årsavgift 135

Diverse kioskvarer, adm 1500

Gebyrer 1500

Medlemskveld 5000

Horsepro 2000

Kurs Banebygger/steward

Aktiviteter Trening/stevne/etc 15000

Materiell til dressur/sprang 14000

Tilskudd til ridetimer 1000

Pc 4000

Sum 59135 79000

Overskudd/underskudd 19865

79000 79000



10. Valg

Leder Marianne Villoro på valg Forslag: Marianne Villoro

Nestleder Belinda Øvland på valg Forslag: Ann Kristin Eide

Kasserer Anne Grete Fjellstad På valg Forslag: Anne Grete Fjellstad

Sekretær: Lotte Toneessen På valg Forslag: Monica Mathisen

Styremedlem Annika Wehus På valg Forslag: Agathe Tonnessen

Styremedlem Juliane Osmundsen På valg Forslag: Lotte Tonnessen

Varamedlem Marthe Langeland På valg Forslag: Benedicte Arstad

Forslag om at Lotte Tonnessen blir meldt inn som ungdomsrepresentant

Nestleder foreslås også som medlemsansvarlig for klubben.
Nestleder følger da også opp mot rytterforbundet i ft mottakere av bladet Hestesport.




