
Referat årsmøte i Skånland stall og rideklubb 2022 

Onsdag 25. mai kl. 18.00 på Klubbhuset 

 

Til stede:  

Martine Martinsen, Isabella Holand-Roth, Rebecca Holand-Roth, Silje Holand, Ida Wang 

Engen, Jan Helge Hansen, Lena Tretvoll, Anne-Berit Dybvik Hansen, Geir Hansen, Nora Dybvik 

Hansen, Gro Lise Lian, Vilja Elen Sivsdatter, Glenn Hermansen, Stine Nilssen-Brodtkorb, Frida 

Nilssen-Brodtkorb, Oddri Nilssen-Brodtkorb, Pål Brodtkorb, Dan Erik Jusnes, Kristin 

Markussen, Marte Kanstad, Katrine Bjørk, Birgit Normann, Kristine Guldhaugen, Rolf Inge 

Roth og Dag-Jøran Olsen som observatør for Troms og Finnmarks idrettskrets.  

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Det er 21 stemmeberettigede.  

Dag Jøran Olsen, Lena Tretvoll, Stine Nilssen-Brodtkorb og Rebecca Holand-Roth er 
ikke stemmeberettigede.  

 

2. Velge dirigent(er) 

Martine Martinsen 

 

3. Velge av protokollfører(e) 

Anne-Berit Dybvik Hansen 

 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Rolf Inge Roth, Anne-Berit Dybvik Hansen 

 

5. Godkjenne forretningsorden 

Hovedinnlegg inntil 5 min, replikker/ kommentarer inntil 2 min. 
De som har fremmet saker får snakke først. 
 

6. Godkjenne innkallingen 

Ingen innvendinger 

 



7. Godkjenne sakslisten 

Ingen innvendinger 

 

8. Behandle idrettsrådets årsberetning 

Ingen innvendinger 

 

9. Behandle 

a. Idrettslagets økonomi 
i. regnskap og budsjett godkjent av årsmøtet. 

ii. Kommentar: det er ønskelig med fire/kvartalsvis 
regnskapsrapporteringer i året. Medlemmer ønsker at styrereferat 
viser hvordan klubben ligger an økonomisk. Kontrollutvalget ønsker å 
være delaktig på disse gjennomgangene.  

 
b. Styrets økonomiske beretning 

i. neste år må regnskap fra Økoråd være klart i januar, slik at styret har 
god tid på å forberede budsjett til årsmøtet.  

 
c. Kontrollutvalgets beretning  

i. revisors beretning er ryddig og grei, kontrollutvalget stiller seg bak 
den. Kontrollutvalget ønsker at neste styremøte tar det som en 
styresak, at kontrollutvalget ønsker tilgang til regnskap og bilag. 
Kontrollutvalget er usikre på sine oppgaver, og har opprettet godt 
samarbeid med kretsen ift å få klarere retningslinjer for 
kontrollutvalgets oppgaver.  

 
d. Eventuell beretning fra engasjert revisor 

i. dokumentet er publisert på nettsiden til klubben. 
 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste (se 8 innsendte saker i 
eget dokument) 

a. Sponsoravtaler 

i. Informasjon om arbeidet.  
ii. Innmelder: Kristin Markussen 

iii. En gruppe på Kristin, Siv Ellen, Jan Helge og Martine jobber med å få 
gullsponsorer og klassesponsorer. Godt i gang. 
 

b. Øke stalleie  

i. Styret foreslår å øke stall-leien fra 1.800 kr til 2.000 kr fra og med 1. 
juni 2022, for å følge prisjusteringer og få budsjettet til å gå opp.  

ii. Enstemmig vedtatt. 



 

c. Ny pris lilleboksen 

i. Styret foreslår å leie ut "Shetlandsboksen" til redusert pris. Styret 

fastsetter ny pris. 

ii. Enstemmig vedtatt. 

 

d. Gjenytelse 

i. Forslag: 

Dugnadstimene som går "utover normalen" godtgjøres med kompensasjoner. 
Dette for at stallen skal slippe å ansette flere og dermed betale både avgifter 
og forsikringer.  

ii. Innmelder: Kristin Markussen, trekker sitt forslag og det kom ingen 
motforslag 

 

e. Informasjon/redegjørelse fra styret om hvilke godtgjørelser som 
praktiseres. 

i. f.eks høy? stallplass, hvem får eventuelt dette og blir dette bilagsført? Gis 
det gratis ridekurs/ treninger til enkelt medlemmer?  

ii. Innmelder: Jan Helge Hansen 
iii. Styreleder redegjorde for dette. Innmelder fikk svar på det han spurte om. 

 
 

f. Forslag fremmes om å opprette diverse komiteer: 

i. Sportslig komite 
ii. arrangementskomite deriblant dugnader, stevner 

iii. sponsor komite – allerede i gang 
Alle komiteer a 3-5 medlemmer der en per komite sitter i hovedstyret. 

iv. Innmelder: Jan Helge Hansen 
v. Pål fremmer forslag: venter med å velge komiteer til nytt styre er 

konstituert.   
vi. Enstemmig vedtatt. 

 

g. Forslag til dugnadstider 

i. sette disse opp på dager hvor det er rideskole slik at foresatte av klubbens 
medlemmer kan hjelpes til en times tid mens barna rir? 
Kanskje dette kan bidra til rekruttering av store og små på veien videre, og 
inkluderer de som ikke rir aktivt eller er oppstallør. 

ii. Innmelder: Jan Helge Hansen 
iii. Ane-Berit fremmer forslag: dugnadskomite involverer seg ift å kunne 

opplyse forelder på rideskolen. Ingen innvendinger.  
 

h. Ridebane ute vinterstid 



i. Da det er stor pågang i hallen flere dager i uka, hvor det er rideskole eller 
andre treninger ytres det et ønske om brøyting av ridebanen. Lillebanen 
eventuelt halve storbanen. De klarer det på andre staller/rideanlegg så da 
burde det være mulig for oss også.  

ii. Brøytning kan skje på dugnad hvis ikke dette kan innrammes i daglig leders 
arbeidsoppgaver.  

iii. Innmelder: Jan Helge Hansen 
iv. Votering: 7 stemte for brøyting på dugnad, 14 mot. 

 

11. Fastsette 

a. Medlemskontingent på minst 50,-.  

i. Styrets forslag: fortsette med 500,- enkeltmedlemskap, 800,- 
familiemedlemskap.  

ii. Enstemmig vedtatt. 

 

b. Eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

i. Martine foreslår å gi styret fullmakt. Enstemmig vedtatt. 

 

12. Vedta idrettslagets budsjett 

i. Enstemmig vedtatt. 

ii. Kommentar: en i styret skal se over Vippsnr og hvilken konto de 
forskjellige beløpene skal føres på, og rapporter videre til Økoråd. 

 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

i. Styret offentliggjør på nettsiden den eksisterende 
organisasjonsplanen.  

 

14. Valg etter idrettslagets vedtekter og organisasjonsplan: 

a. styre med leder + nestleder + styremedlemmer + minst ett varamedlem 

i. Forslag Leder (1 år):  Martine D. Martinsen og Pål Brodtkorb foreslått. 

1. Skriftlig votering ble ønsket.  

2. Pål stemt som leder med 12 stemmer, mot Martine 9 stemmer 

 

ii. Nestleder (2 år): Glenn Hermansen og Rolf Inge Roth foreslått. Glenn 

Hermansen trakk seg, og Rolf Inge ble valgt som nestleder.  

 

iii. Øvrige Styremedlemmer foreslått og valgt ved akklamasjon: 

Marte Ovesen Kanstad (kasserer, 2 år) 



Kristin Markussen – trekker seg. Ida Wang Engen blir valgt (sekretær, 2 

år).  

Gro Lise Lian – ikke på valg 

 

Ungdomsrepresentant:  Isabella Holand-Roth (velges for 2 år) 

Ungdomsrepresentant:  Stine Brodtkorb (velges for 1 år) 

Sportslig leder:   Birgit Normann (velges for 1 år) 

 

Styremedlem vara:  Dan Erik Jusnes – ikke på valg 

 

b. kontrollutvalg med leder + minst et medlem + minst varamedlem 

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

ii. Vara kontrollutvalg (2 år):  Caroline Våg Asvald 

iii. Valgt ved akklamasjon. 

 

c. representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

i. Forslag: styret oppnevner representanter. Vedtatt ved akklamasjon. 

 

d. valgkomité med leder + minst ett medlem + minst ett varamedlem 

i. Valgkomité (1 år):  Siv Linda Solbakken, Silje Holand 

ii. Vara valgkomité (1 år):  Siv Ellen Jakobsen 

iii. Valgt ved akklamasjon. 

 

 

e. eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets 
regnskap  
Stallen fortsetter med Viggo Nilssen som revisor, og med å kjøpe tjenester hos 
regnskapsfirmaet Økoråd.  

 

Anne-Berit Dybvik Hansen, referent 

 

 

Rolf Inge Roth (May 25, 2022 23:57 GMT+2)
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