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ÅRSMØTE Tanum Rideklubb tirsdag 21 januar 2020, kl 18:30 Unni’s 

REFERAT; 

Sak 1 – Fortegnelse over stemmeberettigede.  

Klubbens medlemmer med stemmerett ble telt opp. Totalt fremmøte av stemmeberettigede 

var 17 medlemmer. 

Sak 2 – Valg av møteleder. 

Styrets innstilling av Ellen Dehn Arvesen ble godkjent av Årsmøtet. 

Sak 3 – Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Godkjent av Årsmøtet. 

Sak 4 – Valg av referent 

Styrets innstilling av Anne Trine Espås ble godkjent av Årsmøtet 

Sak 5 – Valg av to personer til tellekorps samt til å undertegne protokollen 

Erik Steen Knudsen og Ellen Damhaug Scheel ble valgt. 

Sak 6 – Styrets årsberetning 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom årsberetningen. Denne ble godkjent. Klubben 

hadde ved års-skiftet 132 medlemmer. Styrets leder takket spesielt for lån av anlegget på 

Tanum ridesenter ved alle våre arrangementer og en spesiell takk til alle som bidrar på 

stevner og dugnader. 

Sak 7 – Regnskap for 2019 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom regnskapet for 2019. Økonomien i klubben er 

god. 2019 viste et overskudd på 55.983,- Regnskapet ble godkjent av Årsmøtet. 

Sak 8 – Vedteksendringer. 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom styrets forslag til vedteksendringer basert på nye 

standardvedtekter fra Norges Idrettsforbund. Årsmøtet godkjente forslagene til endringer. 
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Sak 9 – Årsplan 2020 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom styrets forslag til årsplan for 2020. Klubben har 

planlagt 2 D-stevner i april og juni i tillegg til det tradisjonelle pinse-stevnet. Opprinnelig 

planlagt Lands- og Elite-stevne i slutten av august måtte fjernes da NM Individuelt falt på 

samme helg. 

Årsmøtet fremla forslag om å arrangere MA-klasser på D-stevnet siste helgen i juni. Styret vil 

vurdere dette. 

I Årsplanen ber styret om en ramme på 300.000,- for oppgradering av ridehall-sikkerhet, 

ride-veier og/eller bunn utebane. Årsmøtet foreslo å øke rammen til 400.000,- og ved 

avstemming ble dette enstemmig godkjent. 

Rideveier: I årene fremover vil det bli en del anleggsvirksomhet i området rundt Tanum 

ridesenter, og det vil virke inn på de veiene som brukes til turridning. Styret vil i samarbeid 

med ridesenteret arbeide for gode og trygge turmuligheter for sine medlemmer. 

Det ble foreslått på årsmøtet at klubben skulle sette av litt penger til støtte av ekvipasjer fra 

Tanum som deltar på Mesterskap i utlandet. Forslag på å avsette 20.000,- til dette ble 

godkjent av Årsmøtet. 

Styret planlegger flere arrangementer i 2020 for sine medlemmer. Programridning er avtalt 

21-23 februar og det vurderes ytterligere 1 helg i løpet av første halvår. Klubb-kvelder med 

ulikt innhold, grillfest og høst/rytter-fest planlegges også.. 

Sak 10 – Medlemskontingent for 2021 

Klubben har god økonomi og styrets forslag var at medlemskontingent for 2021 holdes 

uendret fra 2020. Årsmøtet godkjente dette. 

Sak 11 – Budsjett for 2020 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom budsjettet for 2020. Et relativt konservativt 

budsjett men allikevel et budsjett som viser positivt resultat. Budsjettet for 2020 ble 

godkjent av Årsmøtet med de endringer som ble godkjent tidligere, øke rammen for 

utbedringer/investeringer og støtte til deltakelse ved mesterskap i utlandet. 

Sak 12 – Organisasjonsplan 

Styrets leder Øyvind Fonnes gikk igjennom styrets forslag til organisasjonsplan og denne ble 

vedtatt av Årsmøte som Tanum rideklubbs organisasjonsplan for 2020. 
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Sak 13 – Valg av styre 

Forslag til Tanum rideklubb sitt styre ble godkjent av Årsmøtet og er som følger; 

Leder    Øyvind Fonnes   Valgt for to år 

Nestleder   Ellen Dehn Arvesen   Valgt for ett år 

Styremedlem   Wenche Alm    Ikke på valg 

Styremedlem   Siren Svennevig   Ny, valgt for 2 år 

Styremedlem   Anne Trine Espås   Ikke på valg 

Styremedlem   Erik Steen Knudsen   Valgt for 2 år 

Ungdomsrepresentant Elise Fonnes    Valgt for ett år 

 

Sak 14 – Valg av kontrollutvalg 

Katrine Darvik og Reidun Gulbrandsen er valgt for enda ett år og godkjent av Årsmøtet. 

Sak 15 – Valg av valgkomite 

Nina Croff Marthinsen og Cecilie Askvig ble valgt for ett år og godkjent av Årsmøtet.  

Sak 16 – Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd rideklubben har 

representasjonsrett. 

Styrets forslag om at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter ble godkjent av 

Årsmøtet. 

Møtet ble hevet ca kl 20:00. 

 

 

Erik Steen Knudsen (sign)     Ellen Damhaug Scheel  (sign) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYud_77YHZAhVRhaYKHRyFAAoQjRwIBw&url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D0ahUKEwjYud_77YHZAhVRhaYKHRyFAAoQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.horsepro.no/index.php?r%3Dcontact/club%26id%3D355%26psig%3DAOvVaw0QSJr3sHh0V90oNlBxcggZ%26ust%3D1517476323649436&psig=AOvVaw0QSJr3sHh0V90oNlBxcggZ&ust=1517476323649436

		2020-01-28T21:54:39+0000
	Erik Steen Knudsen


		2020-01-28T21:55:35+0000
	Not specified


		2020-01-31T08:36:47+0000
	Ellen Karoline Damhaug Scheel


		2020-01-31T08:37:17+0000
	Not specified




