Saksliste for årsmøtet i Skånland stall og rideklubb 2022
Onsdag 25. mai kl. 18.00 på Klubbhuset

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Kontingent
5. Årsberetninger
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Valg
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Martine D. Martinsen
Nestleder:
Glenn Hermansen
Kasserer:
Marte Ovesen Kanstad
Sekretær:
Kristin Markussen
Styremedlem:
Dan Erik Jusnes
Styremedlem vara:
Gro Lise Lian
Ungdomsrepresentant: Isabella Holand Roth (2 år)
Ungdomsrepresentant: Stine Brodtkorb
Revisor:
Viggo Nilssen
Sportslig leder:
Birgit Normann
Valgkomité (1 år):
Siv Linda Solbakken, Vilja Elen Sivsdatter
Vara valgkomité (1 år): Siv Ellen Jakobsen
Kontrollutvalg (2 år):
Stine Molund Johnsen, Oddri Nilssen-Brodtkorb
Vara kontrollutvalg (2 år): Caroline Våg Asvald

9. Evt/ innkomne saker
- Sponsoravtaler
o Informasjon om arbeidet. Opprette en gruppe som tar sponsorarbeidet?
o Innmelder: Kristin Markussen

- Øke stalleie
o Styret foreslår å øke stalleien fra 1800 kr til 2000 kr fra og med 1. juni 2022.

- Ny pris lilleboksen
o Styret foreslår å leie ut "Shetlandsboksen" til redusert pris

- Gjenytelse
o 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.
F.eks.:
10-20 timer i måneden=...
20-30 timer i måneden=...
30+ timer i måneden=...
o Innmelder: Kristin Markussen

- Informasjon/redegjørelse fra styret om hvilke godtgjørelser som
praktiseres.
o f.eks høy? stallplass, hvem får eventuelt dette og blir dette bilagsført? Gis det gratis
ridekurs/ treninger til enkelt medlemmer?

o Innmelder: Jan Helge Hansen

- Forslag fremmes om å opprette diverse komiteer:
o Sportslig komite
o arrangementskomite deriblant dugnader, stevner
o sponsor komite
Alle komiteer a 3-5 medlemmer der en per komite sitter i hovedstyret.

o Innmelder: Jan Helge Hansen

- Forslag til dugnadstider
o 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.

o Innmelder: Jan Helge Hansen

- Ridebane ute vinterstid
o 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.
o Brøytning kan skje på dugnad hvis ikke dette kan innrammes i daglig leders
arbeidsoppgaver.

o Innmelder: Jan Helge Hansen

Årsberetning for Skånland Stall og Rideklubb 2021
Styret i Skånland stall og rideklubb har i 2021 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem vara:
Ungdomsrepresentant:
Ungdomsrepresentant:
Revisor:
Sportslig leder:
Valgkomité (1 år):
Vara valgkomité (1 år):
Kontrollutvalg (2 år):
Vara kontrollutvalg (2 år):

Martine D Martinsen
Pål Brodtkorb
Vidar Solbakken
Anne-Berit Dybvik Hansen
Gro Lise Lian
Dan Erik Jusnes
Pernille Trettvoll Ellingsen
Stine Brodtkorb
Viggo Nilssen
Birgit Normann
Siv Linda Solbakken, Martine Skaanevik
Astri Thorvaldsen
Stine Molund Johnsen, Oddri Nilssen-Brodtkorb
Glenn Hermansen

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, og mange saker er blitt diskutert på digitale
løsninger.
Viktige saker:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stallens økonomi.
Stevner/aktiviteter.
Oppstallører og utfordringer knyttet til dette.
Nabogrenser og utfordringer ifht til dette.
Utleie av leiligheter og utfordringer med dette.
Søknader til div om økonomisk støtte.
Dugnader.
Kjøp av Torina som rideskolehest.
Corona/smittevern.
Forandret praksis ifht utbetaling av sykepenger.
UTV innkjøpt.
Spillemiddelsøknad.
Revidert oppstallørkontrakt.
Rideskole/rideinstruktører.

Stallens økonomi har i 2021 vært utfordrende. Litt store utgifter og litt mindre inntekter. Vi
har hatt full stall og noe ledig i hybelhuset. Klubbhuset har vært utleid i perioder. Det har
vært problemer med betaling fra noen leietakere i hybelhuset.

Rideskolen har hatt godt med elever gjennom året. Vi har fått rekruttert nye elever, samt
flinke ryttere som også deltar på klubbens treninger og helgekurs.
Et tilfelle med kverkesmitte på en nabostall gjorde at vi måtte redusere noe aktivitet på
sommeren og noe økte utgifter. Deler av dette fikk vi på forsikring.
Rideskolen har vært tre dager i uken, og disse dagene har vært fylt opp.

AKTIVITET OG HESTER:
Skånland stall og rideklubb har i 2021 hatt hestene Stallgubben, Høibyfaks, Torina og Maika.
Findus, Knerten, Gio og June er på helfor.
Pr. 31.desember 2021 hadde vi 18 hester på stallen.
Vi har hatt Tilpasset ridning med Lena Tretvoll hver mandag og tirsdag. Der har det vært
stabilt 4-5 deltakere gjennom hele året.
Sigma har tidligere hatt 2 faste dager/uke i stallen, men dette tilbudet har vært slutt på siden
korona- nedstengningen, og er ikke kommet i gang igjen etter dette.

ANSATTE I 2021 HAR VÆRT:
Monika Nora Nilssen, stallansvarlig.
Celine Tretvoll Dahlberg, vikar.
Lena Tretvoll, daglig leder/rideinstruktør.
Stine Marie Brodtkorp, Rideinstruktør
Medlemsantallet i 2021 har vært stabilt på ca. 145 medlemmer totalt.

Årsrapport fra sportslig leder i Skånland stall og Rideklubb 2021
Det har igjennom året vært avholdt treninger med Dagny Tidemandsen i sprang. Dette har
vært svært populære treninger. Rundt 20 ekvipasjer med hver gang. Det har til tider vært så
stor pågang at jeg har måttet stoppe påmelding.
Laila Ruud som har vært noen år her hos oss, siste tiden var det få påmeldte på disse
treningene og vi valgte til slutt å avslutte dette samarbeidet. Men takker henne for alle di
årene hun har holdt ut med oss.
Et av di nye tilskuddene vi har fått, er Erik Magnus Pontini. Han underviser i dressur og tar
enkelt timer. Erik er fornøyd og over veldet for at det er så mange som ønsker å være med
på disse timene. Erik er nå ferdig utdannet trener 1. Han har i en periode hatt så mye å gjøre
at vi ikke har gjennomført noen treninger. Men er nå vinteren 2022 startet opp igjen. Men

ønsker å ha enkelt timer og maks 8 pr. kveld. Dette treningen kommer til å være annenhver
torsdag fremover. Dette er et medlemstilbud.
Så har Kristine Guldhaugen startet opp med klubb trening sprang. Hun har vært svært
populær di gangene hun har hatt timer. Er i planen at vi skal ha henne også annenhver uke.
Har også prøvd å få inn gjestetrenere, men det har ikke vært så enkelt. Som sportslig leder
syns jeg også det er viktig å ta vare på di gode trenerne vi har i klubben.
Kort oppsummert har vi tilgang til gode trenere, og har hatt jevnlige treninger. Vi har et høyt
aktivitetsnivå, og det er tilbud for alle nivå.

Vi har igjennom sesong 2021 vært representert på noen stevner, og fine prestasjoner har vi å
vise til. Ingen nevnt ingen glemt. Håper at året 2022 blir et bra stevne og aktivitets år.
Vil med dette takke alle klubbens ekvipasjer for en iherdig innsats på treningene våre, og at
vi i lag kan ha det fint når vi er ute og starter stevner. Vi er gode på å støtte opp om
hverandre.
Vi har ekvipasjer som starter både i distanse ritt, sprang og dressur.
Som sportslig leder ser jeg frem til fortsettelsen.

Birgit Normann
Sportslig leder Skånland stall og Rideklubb

