
Referat årsmøte 2020 for  
Skånland Stall og Rideklubb 

 

1. Godkjenning av innkalling 

- Godkjent 

2. Valg av møteleder 

- Martine 

3. Valg av to til å underskrive protokollen 

- Vidar og Maria  

4. Kontingent 

- Kontingent på 500,- for enkeltmedlem og 800,- for familie opprettholdes. 

5. Årsberetninger 

- Martine leste opp årsberetningen 

o Tilføyelse under investert utstyr: Traktor 
o Heida har også gått i rideskolen 
o Det er viktig at det inngås avtale med Gios eier ift til pris ved eventuelt 

senere kjøp. Hesten utdannes av Lena og stiger i pris etter utdannelse. 
Lena får til en avtale før ferie. Styret vurderer tilbudet. 

o Endring ansatte i stallen: Arnhill var vikar i 2019 men fikk ansettelse i 
januar 2020. Dette må endres i årsberetning.  

o Det vurderes for 2021 å bruke klubbadmin på minidrett. 
6. Regnskap 

7. Budsjett 

- Viggo informerer, regnskap og budsjett sett sammen 
- Godkjennes med forbehold om at revisor ikke har noen innvendinger 



- Faktura skal sendes til fakturaadresse i Power Office, 
skanlandstall@faktura.poweroffice.net 

- Budsjettet bør revideres etter oppstart av ridekurs (pga avlysninger av stevner i 
koronatiden) 

- Klubben har mottatt støtte på 48 000 kr, koronatiltak 
- Om stallen skal kjøpe inn og videreselge høy må ha det være betalt inn før stallen 

bestiller høyet 
- Stallens rundballer selges ut til 100,- stk 
- Årsmøtet gir myndighet til styret å sjekke ut med Per-Ivar om vi får kjøpe 

høyballer hos han, og eventuelt videresalg. Pris til kunder foreslås til 7,50 kr pr. 
rundballe 

- Regnskap og budsjett er gått gjennom. Godkjennes av årsmøtet dersom det ikke 
foreligger anmerkninger fra revisor. 
 

8. Valg 

- Styreleder - Martine Dagny Martinsen – på valg 2021 

- Nestleder – Pål Brodtkorb – på valg 2021 

- Styremedlem- Siv Linda Solbakken- på valg 2021 

- Styremedlem vara- Maria Bakkland – på valg 2021 

- Sekretær – Anne Berit Dybvik Hansen- på valg 2022 

- Ungdomsrepresentant- Stine Marie Nilsen Brodtkorb – på valg i 2021 

- Ungdomsrepresentant- Pernille Tretvoll Ellingsen går inn for Therese Olsen som 

flytter. -På valg i 2022 

- Sportslig leder – Birgit Normann – på valg 2021 

- Valgkomitè – Siv Linda Solbakken og Lena Tretvoll – på valg 2021 

- Revisor – Viggo Nilssen – på valg 2022 

- Kasserer – Vidar Solbakken – på valg 2022 

 

9.  Evt innkomne saker  

- Innkjøp av UTV 

Diskutert i styret i inneværende år. Søkt om lån som er innvilget. Årsmøtet gir 

myndighet til styret for å ta saken videre når det er økonomi til det. Dieseldrevet, 

saktegående UTV til vårt bruk. 

 

 

- Priser for utleie anlegg osv. gjeldende fra 1.august 2020 

mailto:skanlandstall@faktura.poweroffice.net


Langtidsoppstalling  1800,- pr.mnd  

Høy til oppstallører  5.- pr. kg 

Leie av gjesteboks  100.- u/flis, 250.-m/flis pr. døgn  

Leie av luftegård   100.- pr.døgn 

*Møkking etter gjesteopphold 100.-    500.- i bot dersom forlatt uten avtale om 

møkking 

*Leie av ridehall/ ridebane pr.time, pr.ekvipasje 

– åpen- medl. 100.-,   ikke medl. 200.- 

*Leie av ridehall pr.time, pr.ekvipasje 

-Lukket – medl. 200.-   ikke medl. 400.- 

*Leie av utebanen pr.time, pr.ekvipasje  

-lukket- medl. 150.-    ikke medl. 250.- 

*Leie av ridehall/bane pr.mnd 

Medl. 500.-   ikke medl. 800.- 

*Leie av ridehall/bane pr.år 

Medl. 3000.-   ikke medl. 6000.- 

*Leie av ridehall lukket, hel helg (lørdag og søndag 08.00-18.00= 1 dag) 

4000.- (ved evt utstyr som skal stå oppe fra lørdag til søndag betales for et ekstra 

døgn) 

*Leie av utebanen lukket, hel helg. Samme som hall. (hinderslitasje) 

* Handicap/ tilpasset ridning 350.- pr.time. Økning til 400.- ved neste årsmøte. 

 

 

 

Referent 

Anne-Berit Dybvik Hansen 

 

 

 


