
Referat årsmøte Skånland stall og rideklubb 
 

Tirsdag 22.mars 2021, Teamsmøte 

Til stede:  

Anne-Berit Dybvik Hansen, Martine Martinsen, Vidar og Siv Linda Solbakken, Isabella og Silje 

Holand Roth, Ida Wang Engen, Jan Helge Hansen, Lena og Celin Trettvoll, Siv Ellen og Vilja 

Jakobsen, Glenn Hermansen, Anne Mette Fjærli, Gro-Lise Lian, Birgit Normann, Maria 

Bakkland 

- Saksliste godkjent 

- Martine Martinsen ordstyrer 

- Anne Mette Fjærli og Gro Lise Lian signerer protokollen 

- Kontingent – beholder satser som 2020 

- Årsberetning gjennomgått 

o Endre at Lena har hatt undervisning mandag og torsdag (ikke fredag) 

o Ingen kommentarer fra årsmøtet 

- Årsrapport fra sportslig leder gjennomgått 

o Endre til at Erik har startet opp på Trener 1-utdanning 

o Ingen kommentarer fra årsmøtet 

- Gjennomgang av regnskap og budsjett 

o Anbefales å videreføre avtalen med Økoråd 

o Årets resultat på 190 000 kr i underskudd (mot budsjettert 240 000 kr) 

o Spørsmål om avvik fra budsjett på leie instruktør og utgifter ridearrangementer. 

Posten må sees opp mot posten Kursinntekter ridetimer og arrangementer. 

o Budsjett 2021: 

▪ Det budsjetteres til negativt resultat for 2021 

▪ Lån på hele anlegget var nedbetalt mai 2020 

▪ Regnskap ikke revidert siden revisor er bortreist nå. Foreslår å godkjenne 

regnskap slik det foreligger.  

- Valg 

o Årsmøtet 2020 ble det gjort et ugyldig valg av valgkomité, da valgkomitéen bestod av 

et styremedlem og en ansatt. Styret ble gjort oppmerksom på dette og ber årsmøtet 

om unnskyldning for at styret ikke hadde lest seg godt nok opp på reglene. Styret ber 

om at årsmøtet godkjenner at vi velger de som skal velges, uten en valgkomité. Som 

forberedelse til årsmøtet har styret prøvd å finne aktuelle kandidater til de som er på 

valg. Årsmøtet godtok det. 

Disse verv ble valgt: 

- Leder (1 år):   Martine Martinssen 

- Nestleder (1 år):  Pål Brodtkorb  

- Styremedlem (2 år): Gro Lise  

- Vara (2 år):  Dan Erik Jusnes  

- U.repr. (2 år):   Stine Nilssen-Brodtkorb  

- Sportslig leder (2 år): Birgit Normann 

- Valgkomité (1 år): Siv Linda Solbakken, Martine Skaanevik 



- Vara valgkomité (1 år): Astri Thorvaldsen 

- Kontrollutvalg (2 år): Stine Molund Johnsen, Oddri Nilssen-Brodtkorb 

- Vara kontrollutvalg (2 år): Glenn Hermansen 

 

 

Eventuelt/ innkommende saker: 

• Kan det hentes mer inn på sponsormidler? Kan skilt til nedlagte bedrifter tas ned og 

reklameplass tilbys andre bedrifter? Kan det være en idé å opprette en sponsorkomité?  

• Det er innkommet forslag om sportslig komité. Styret tar det til etterretning og behandler 

saken på neste styremøte.  

• Prioriteringer økonomi/ oppussing anlegg 

o Plan for vedlikehold og modernisering (spesielt knyttet til helse og miljø i stallen, 

skarpe kanter, luft, gulv etc) ønskes. Fornuftig med en 6 - 8 års plan. Greit å vite 

styrets planer. Styret tar det til etterretning og skal behandle saken. 

 

• Registrere i Brønnøysundregisteret 

o Fullt navn (for-, mellom- og etternavn) 

o Fødsels- og personnummer til alle i styret må oversendes sekretær 

o Sekretær tar kontakt med de som er valgt, og som ikke var på årsmøtet 

 

• Kasserer spør årsmøtet om fullmakt og signaturrett rundt signering av lånepapirer, 

panteobligasjoner o.l. 

Årsmøtet gir med dette fullmakt til Styret i Skånland Stall og Rideklubb til å:                

• Inngå avtale om lån med lånerammer inntil kr. 1.000.000,- (Enmillionkroner) 

• Stille Skånland Stall og Rideklubb sine eiendeler som sikkerhet for kreditt/lån 

• Beslutte egnet nedbetalingstid basert på Skånland Stall og Rideklubb sin økonomi 

Årsmøtet gir med dette signaturrett til Leder og Nestleder i Skånland Stall og Rideklubb for signering 

av pante- og lånedokumenter. Leder i styret skal sørge for at dette er registrert i Enhets-

/Foretaksregisteret.  

Årsmøtet stiller seg bak denne fullmakten og signaturretten.  

o Det ble spørsmål om klubben har en underslagsforsikring, noe leder bekreftet at 

klubben har. 

 

 

Referent 

Anne-Berit Dybvik Hansen 


