Protokoll
Årsmøte for året 2016
05.feb 2017 kl. 17:00
Sted: Støa

Vennesla Rytterforening
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
(betalt kontingent)
2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Budsjett
9. Foreta følgende valg:
a)Leder
b)Nestleder
c)styremedlem
d)styremedlem
e)valgkomite
f)revisorer
10. Eventuelt

1.Godkjenning av stemmeberettigede
Det var 16 stemmeberettigede tilstede

2.Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

3.Valg av årsmøtefunksjonærer
Vedtak:
Sekretær: Nina M. Olsen
Protokollunderskrivere: Kristine og Lizzie Ann Abildgaard
Dirigent: Ann Kristin Eide

4. Årsmelding
Årsmeldingen for perioden 20.02.2016 — 04.02.2017 ble lest opp.
Årsmelding for perioden ble godkjent.

5. Regnskap
Regnskapet for 2016 ble gjennomgått og godkient.

6. Støtte til mesterskap/aktiveter
Det er ønske om å lage et system for mer rettferdig fordeling av tilskudd til medlemmene
som ønsker å delta på stevner eller andre aktiviteter. Planen er å lage et poengbasert
system hvor man etter dugnader o.l gis poeng som kan tas ut i økonomisk støtte.
Årsmøtets forslag: Styret gis fullmakt til å ferdigstille forslag. Dette sendes på høring før
styret vedtar eventuell implementering
Vedtak: Styret gis fullmakt til å utforme forslag til poengbasert uttak av støtte til
mesterskap/aktiviteter.

7. Medlemskontigent
Styret foreslår å øke kontingent til kr 500,- for enkeltmedlemskap og kr 600,- for
familiemedlemskap. Dette grunnet kostnader i forbindelse med abonnement på Hestesport.
Pr i dag har ikke klubben inntekter på medlemskontingenten.
Vedtak: Medlemskontingentene ble godkient.

8.Budsjett
Budsjettet ble gjennomgått men ikke godkjent av årsmøtet. Det var budsjettert med et
relativt stort underskudd.
Vedtak: Budsjettet underkjennes. Årsmøtet gir fullmakt til styret for endring av budsjett uten
ny innkallelse for godkienning.

9. Valg
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøte i Vennesla
Rytterforening 2017
Valgkomiteen 2016 bestod av: Lizzie Ann Abildgaard, Møyfrid Wehus og Kristina Hauger
Styret 2016
Leder

Agate Tønnesen

Nestleder

Monika M Quarstein

Styremedlem

Anne Grete Fjellstad

Styremedlem

Lotte Tønnesen

Revisorer:
Steinar Wehus
Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2017:
Styret:
Leder: Marita Holberg -2år
Nestleder: Agate Tønnesen —1 år
Kasserer: Nina M. Olsen — 2 år
Styremedlem: Monika M. Quarstein — 1 år
Varamedlem: Lotte Tønnesen —1 år
Revisorer:
Steinar Wehus
Belinda Øvland

Valgkomite 2016:
Leder: Lizzie Ann Abildgaard
Medlem: Møyfrid Wehus
Medlem: Kristina Hauger
Styrets innstilling til valgkomite 2017:

Leder: Ann kristin Eide
Medlem: Lizzi Ann Abildgaard
Medlem: Møyfrid Wehus
Varamedlem: Kristina Hauger

Vedtak: A(I[a representanter godkjennes og velges fia~av.

¶ 0. CEuentuelt
- organiseringsstruktur 2017 Ann Kristin Eide
Ann Kristin Eide gikk gjennom fullstendig organisasjonskart for klubben. Det er gjort et meget
grundig arbeid som vil gi et godt grunnlag for vekst og aktivitet i klubben. !let ble gitt frist på
14 dager til å få inn medlemmer til de ulike underkomiteene, og en rekke medlemmer meldte
seg til deltagelse i løpet av årsmøtet. Det er avgjørende at medlemmene av komiteene tar
arbeidet seriøst og ønsker å bidra til en mer aktiv klubb.

Info fra hestesportsenteret:
Sissel er valgt inn som sportslig kontakt i grenutvalget for feltritt i Norges rytterforbund. Hun
vil være kontaktledd mellom utøvere og forbundet. Hun oppfordret medlemmene til å ta
kontakt dersom det var noe som ønsket videreformidiet til forbundet.

Sissel ønsket også en materialforvalter som tar ansvar for at klubbens utstyr blir katalogisert
og tatt vare på. Dennes rolle må også være å sørge for at alt utstyr er i orden ved stevner.
Materialforvalteren må også fungere som bindeledd mellom klubben og hestesportsenteret
når dette ønsker å benytte utstyret.
Frank Tønnesen sa ja til å ta på seg denne rollen.
Referent:
Nina M. Olsen
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