
Tanum Rideklubb

Innkalling til årsmøte 

Sted: Internet t

Tidspunkt : Torsdag 11. februar 2021 kl 19.30

SAKSLISTE

1. Fortegnelse over stemmeberettigede

2. Valg av møteleder
Styrets innst illing: Ellen Dehn Arvesen

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Styrets innst illing: Innkallingen, saksliste og forretningsorden godkjennes.

4. Valg av referent
Styrets innst illing: Siren Svennevig

5. Valg av to personer til tellekorps samt til å undertegne protokollen

6. Styrets årsberetning
Styrets årsberetning for 2020 ligger vedlagt . 
Styrets forslag t il vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

7. Regnskap for 2020
Regnskap for 2020 samt revisjonsberetning ligger vedlagt .
Styrets forslag t il vedtak: Regnskapet  for 2020 godkjennes.

8. Vedtektsendringer
Norges Idret tsforbund har kommet med nye standardvedtekter som vi er plikt ig å innarbeide.
Styrets forslag t il vedtak: De fremlagte vedtektsendringene godkjennes.

9. Årsplan 2021
Forslag t il årsplan ligger vedlagt .
Styrets forslag t il vedtak: Styrets forslag vedtas som årsplan for 2021.

10. M edlemskontingent for 2022
Rideklubben har god økonomi. Styret  foreslår derfor at  kont ingenten holdes uendret :

Junior 450,-
Senior 650,-
Familie 950,-
Støt temedlem 350,-

Styrets forslag t il vedtak: M edlemskont ingenten for 2022 holdes uendret  fra 2021.

11. Budsjett for 2021
Styrets forslag t il budsjet t  ligger vedlagt .
Styrets forslag t il vedtak: 
Styrets forslag t il budsjet t  vedtas som Tanum Rideklubbs budsjet t  for 2021. Styret  gis fullmakt  t il å 
benyt te innt il 300.000,- t il større investeringer.

12. Organisasjonsplan
Det  er krav i vedtektene, og fra NIF, at  alle idret tslag skal ha en organisasjonsplan. Tanum Rideklubb 



er relat ivt  liten og oversikt lig og styret  har ikke set t  det  helt  store behovet  for det te. Styret  har derfor 
kun laget  en liten organisasjonsplan for klubben og prioritert  å bruke ressursene på andre områder. 
Forslag t il organisasjonsplan ligger vedlagt .
Styrets forslag t il vedtak: Styrets forslag t il organisasjonsplan vedtas som Tanum Rideklubbs 
organisasjonsplan for 2021.

13. Valg av styre
Valgkomitéens innst illing ligger vedlagt .

14 Valg av kontrollkomité
Valgkomitéens innst illing ligger vedlagt .

15. Valg av valgkomite
Styrets innst illing ligger vedlagt .

16. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd rideklubben har representasjonsrett
Styret  forslag: Styret  gis fullmakt  t il å oppnevne representanter t il t ing og møter i de 
organisasjonsledd der rideklubben har representasjonsret t

For å ha stemmeret t  og være valgbar må man ha fylt  15 år, vært  medlem av rideklubben i minst  én måned 
og ha oppfylt  medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt .

For styret  i Tanum Rideklubb

Øyvind Fonnes

Styreleder



FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden gjeldende for årsmøtet  i Tanum Rideklubb:

1. Årsmøtet  ledes av den valgte møtelederen. 

2. Protokollen føres av den valgte referenten.

3. Stemmeberettigede melder seg på talerlisten ved tydelig å vise stemmetegn.

4. M øteleder kan forkorte talet iden og set te st rek for talelisten et ter behov. 

5. Alle forslag må leveres skrift lig t il møteleder, og være undertegnet . Tidligere forslag kan ikke t rekkes 
t ilbake og nye forslag ikke set tes fram et ter at  st rek er sat t , eller saken er tat t  opp t il votering. 

6. Årsmøtet  kan ikke ta opp t il behandling saker som ikke står på sakslisten.

7. M ed unntak av vedtektsendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgit te stemmer. 
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgit t .

8. Avstemming skjer ved håndsopprekking med ut levert  stemmetegn. Valg skal foretas skrift lig dersom 
det  er mer enn en kandidat  t il samme verv eller dersom en representant  krever det . 

9. I protokollen føres det  inn hvem som har hat t  ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for 
og imot . 

10. Ved net tbasert  årsmøte gjennomføres møtet  et ter denne forretningsorden så langt  det  passer. Det  
benyt tes egnede metoder for å gjennomføre stemming som ivaretar bestemmelser i forretningsorden 
og lov.



ÅRSBERETNING FOR TANUM  RIDEKLUBB 2020

ÅRSM ØTE 2020
Det  ble avholdt  årsmøte den 21. januar 2020.

STYRET  
Styret  har siden forrige årsmøte beståt t  av følgende valgte styre:

Leder: Øyvind Fonnes
Nest leder: Ellen Dehn Arvesen
Styremedlemmer: Wenche Alm

Anne Trine Espås
Erik Steen Knudsen
Siren Svennevig

Ungdomsrepresentant : Elise Fonnes

Styret  har avholdt  7 styremøter i perioden. Det  har vært  utst rakt  korrespondanse pr epost.

M EDLEM M ER 
M edlemstallet  var ved årets slut t  136 fordelt  på følgende medlemskap:

Familie 26

Senior 54

Junior 0

Støt te 4

KONTINGENTSATSER 2020
Juniormedlemskap kr 450,-
Seniormedlemskap kr 650,-
Familiemedlemskap kr 950,-
Støttemedlemskap kr 350,-

STEVNER 
Tanum Rideklubb har i 2020 arrangert  følgende dressurstevner:

April: D-stevne
Avlyst .

Pinsestevnet  (lands-/ elitestevne)
Avlyst .

27-28. juni: D/ L-stevne
Stevnet hadde 18 klasser og 197 startende fordelt  på 2 baner.

7-9. august : Lands-/ elitestevne
Stevnet hadde 30 klasser og 234 startende fordelt  på 2 baner.

Stevnene var vellykkede i gjennomføringen. Funksjonærer, deltagere og publikum har vært  veldig 
fornøyde. 

SPORTSLIGE PRESTASJONER 
Vi har mange gode prestasjoner å se t ilbake på i 2020. Vi kan konstatere at  Tanum Rideklubb gjør seg 
gjeldende på alle nasjonale stevnenivåer, både D- L/ E-stevner og NM , i t illegg t il CDI. Siri Tønnesen og 
Bonifat ius vant  individuelt  Young Rider NM .



Stor takk t il alle ekvipasjer som representerer klubben på en glimrende måte!

KURS OG SOSIALE ARRANGEM ENTER
Vi arrangerte medlemskveld lørdag 8 februar. Tema var utdanningsskalaen og det  var Kjell M yhre som var 
foredragsholder. En vellykket  dag som ble avslut tet  med pizza og bowling for de som ønsket  det .

Vi har arrangert  programridning i ridehuset med Kurt  Christensen, dressurdommer fra Danmark. Et  
populært t ilbud med lav egenandel. 
22 - 23 februar: 32 deltakere

Det  ble også gjennomført  programridning med Kjell M yhre i mai : 26 deltakere

Gunn Skovholt  var hos oss en av to planlagte helger i november og hadde programtrening innendørs med 
16 deltakere. Vi måt te dessverre avlyse den siste helgen på grunn av utvidede rest riksjoner fra kommunen i 
forbindelse med koronapandemien.

ØKONOM I/ ANSKAFFELSER 
Det  er kjøpt  inn ny dressurrail t il utebanen. Klubben har også fåt t  nye hjemmesider.

Klubben har en sunn og god økonomi. For utdypende informasjon henvises t il årsregnskapet . 

Regnskapet  føres av klubben. Regnskapet  føres løpende og utbetalinger foretas direkte fra 
økonomisystemet .

INFORM ASJON
Vår hjemmeside www.tanumrideklubb.no er blit t  brukt  t il å legge ut  vikt ig informasjon og den er 
oppgradert  i løpet  av 2020.

Vi har god akt ivitet  på vår facebook-side Tanum Rideklubb der vi legger ut  informasjon om arrangementer 
på Tanum Ridesenter, plasserte Tanumryt tere i konkurranser i t illegg t il annen nyt t ig eller hyggelig 
informasjon.

Det  har blit t  sendt  ut  e-post  med informasjon t il alle medlemmer ved flere anledninger. 

DUGNADER/ ANLEGG
Før stevnene ble det  holdt  flere dugnader på anlegget . Gressklipping, rydding av hele rideanlegget , 
steinplukking, vasking av rail, set te ut  rail og vasking av sekretariatet  og kiosk mm er oppgaver som har blit t  
gjort .

SPONSORER
Vi takker hver og en av våre sponsorer. Stevne- og klassesponsorene fikk profilering på sponsorveggen. I 
t illegg får klubben inntekter fra hallsponsorene der avtalene fornyes årlig. Disse midlene øremerkes 
ridebaner og anlegg t il det  beste for våre medlemmer og besøkende på stevner. Vi er veldig glad for og 
avhengig av disse midlene, for å kunne t ilby våre medlemmer gode t reningsforhold og også kunne avholde 
stevner, som er vår vikt igste akt ivitet .

Sponsorene i 2020 var:
Anima dyreklinikk
Hurum Bil og M askin
Roxet te &  me
Signant
Unni's café

SAM ARBEID M ED GRUNNEIEREN OG RIDESENTERET
Klubben har et  godt  samarbeid både med grunneier og leietaker på rideanlegget . 



Vi takker for lån av stevneanlegget  t il alle stevner i 2020!

AVSLUTNING 
Tanum Rideklubb er kjent  for å holde en høy standard på sine stevner. Det te er ikke mulig uten 
arbeidsinnsats fra våre medlemmer. Vi ret ter en stor takk t il alle som bidrar!

Vårt  ønske er at  vi også i fremt iden skal kunne arrangere stevner av samme høye standard, både på klubb-, 
dist rikt -, lands- og elitenivå. Vårt  håp er at  alle medlemmene skal utvikle en klubbt ilhørighet  som gjør at  
man både har lyst  t il og føler ansvar for å bidra og at  et  vellykket  arrangement  er lønn god nok for st revet !  

Tanum, 03.02.2021
Styret  i Tanum Rideklubb

Øyvind Fonnes Ellen Dehn Arvesen Wenche Kathrine Alm
styreleder nest leder styremedlem

Anne Trine Espås Elise Fonnes Erik Steen Knudsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Siren Svennevig
styremedlem



Tanum Rideklubb
Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE R 2020 B 2020 R 2019

Kontingenter 65 700 58 000 59 225

Egenandel treninger 20 000 21 000 11 005

Egenandel andres stevner 9 450 12 000 12 650

Egenandel medlemsarrangementer 0 12 000 0

Sum medlemsinntekter 95 150 103 000 82 880

Stevneavgifter 204 600 220 000 300 300

Kiosk 46 929 60 000 73 898

Sponsor 12 038 40 000 69 100

Andre stevneinntekter 1 100 0 202

Sum stevner 264 667 320 000 443 500

Momskompensasjon 40 573 40 000 31 072

Grasrotandelen 16 409 15 000 17 513

Støtte fra kommune, forbund mm 40 830 44 000 51 227

Anleggsstøtte 18 000 30 000 60 000

Sum støtte 115 812 129 000 159 812

Sum driftsinntekter 475 629 552 000 686 192

Medlemsblad 21 079 22 000 22 351

Treninger 34 634 46 000 46 041

Deltakelse på andres stevner 22 950 27 000 43 289

Medlemsarrangementer 6 247 29 500 1 657

Sum medlemskostnader 84 910 124 500 113 338

Teknisk personell 36 764 60 000 80 918

Premier 59 407 65 000 111 487

Kioskvarer 34 683 40 000 53 864

Andre stevnekostnader 101 878 117 000 152 112

Sum stevnekostnader 232 733 282 000 398 381

Kurs 0 4 000 3 588

IT 30 815 18 000 15 529

Bank 10 626 12 000 11 615

Sekretariat og kiosk 0 20 000 28 310

Anlegget 17 100 0 0

Avskrivning 1 38 630 50 000 50 180

Annen driftskostnad 6 858 10 500 9 466

Sum diverse kostnader 104 029 114 500 118 689

Sum driftskostnader 421 671 521 000 630 408

Driftsresultat 53 958 31 000 55 784

Annen renteinntekt 129 0 251

Annen finanskostnad 0 0 53

Resultat av finansposter 129 0 199

Årsresultat 54 087 31 000 55 983

Tanum Rideklubb Side 7



Tanum Rideklubb
Balanse

EIENDELER NOTE 2020 2019

Dommerboder 1 99 601 118 271

Faste installasjoner i ridehallen 1 68 715 81 455

Baneutstyr 34 642 18 862

Sum varige driftsmidler 202 958 218 588

Lager av varer og annen beholdning 8 770 8 697

Bankinnskudd, kontanter o.l. 612 181 546 512

Sum omløpsmidler 620 951 555 209

Sum eiendeler 823 908 773 797

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital 812 321 758 235

Sum opptjent egenkapital 812 321 758 235

Leverandørgjeld 11 587 15 562

Sum gjeld 11 587 15 562

Sum egenkapital og gjeld 823 908 773 797

                                        

Tanum, 03.02.2021

Styret i Tanum Rideklubb

Øyvind Fonnes

styreleder

Ellen Dehn Arvesen

nestleder

Wenche Kathrine Alm

styremedlem

Anne Trine Espås

styremedlem

Elise Fonnes

styremedlem

Erik Steen Knudsen

styremedlem

Siren Svennevig

styremedlem

Tanum Rideklubb Side 8



Note 1 Anleggsmidler
 

  BRAKKER BANEUTSTYR DOM M ERBODER

Anskaffelseskost  pr. 01.01.20 75 546 50 102 149 381

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 23 000

= Anskaffelseskost 31.12.20 75 546 73 102 149 381

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20 75 546 31 240 31 110

+ Årets ordinære avskrivninger 7 220 18 670

= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 75 546 38 460 49 780

Bokført  verdi 01.01.20 0 18 862 118 271

+ Tilgang i året 23 000

- Årets avskrivning og nedskrivning 0 7 220 18 670

= Bokført verdi 31.12.20 0 34 642 99 601

Økonomisk levet id 9 år 5 år 8 år

     

     

  FASTE 
INSTALLASJONER

SUM
 

Anskaffelseskost  pr. 01.01.20 101 945 376 974

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 23 000

= Anskaffelseskost 31.12.20 101 945 399 974

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20 20 490 158 386

+ Årets ordinære avskrivninger 12 740 38 630

= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 33 230 197 016

Bokført  verdi 01.01.20 81 455 218 588

+ Tilgang i året 23 000

- Årets avskrivning og nedskrivning 12 740 38 630

= Bokført verdi 31.12.20 68 715 202 958

Økonomisk levet id 8 år

     

     



VEDTEKTSENDRINGER

Nye vedtekter ligger vedlagt  i eget  dokument .



ÅRSPLAN 2021

Tanum Rideklubb skal ha t ilbud t il alle medlemmene uavhengig av nivå og ambisjoner.
 
STEVNER
D-stevner: Det  er planlagt  2 D-stevner i dressur. Det  blir 17 - 18. april og 26 - 27. juni.
Pinsestevne: Vi avholder vårt  t radisjonelle pinsestevne i dressur 22. mai - 24 mai.
L/ E-stevne: Vi avholder L/ E-stevne i dressur (6)7-8 august  med unghest -klasser og sannsynligvis kür.

ANDRE ARRANGEM ENTER
Det  blir arrangert  medlemskvelder med aktuelle temaer. 
Det  planlegges sommergrillfest  i slut ten av juni og medlemsfest senhøstes.
Programridning var en suksess i fjor og vi fortset ter med programridning i år med en fordelakt ig egenandel.

STØRRE INNKJØP OG INVESTERINGER
Det  er mye bygge- og anleggsakt ivitet  i Tanum-området  som gjør at  turmulighetene begrenses. Styret  vil 
arbeide med å få i stand flere turmuligheter for ryt terne.

Det  er behov for investeringer i anlegget , både på utebanen og i ridehuset. Klubben vil bidra t il 
oppgraderinger av det te, som er området  vi bruker t il t rening og stevner. 

Net tsidene t il klubben t renger en oppgradering.

Styret  kan benyt te innt il 300.000,- t il investeringer.

SPONSORVIRKSOM HET
Styret  vil fortset te arbeidet  med å få t il gode sponsoravtaler for klubben.

DELTAKELSE FRA M EDLEM M ENE
Når alle deltar får vi laget  gode arrangementer, akt iviteter og t ilbud, og Tanum Rideklubb blir en 
foret rukket  stevneplass. Samhold og deltakelse fra alle er et  satsningsområde for styret .



Tanum Rideklubb
Budsjett

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE B 2021 R 2020

Kontingenter 60 000 65 700

Egenandel treninger 20 000 20 000

Egenandel andres stevner 10 000 9 450

Sum medlemsinntekter 90 000 95 150

Stevneavgifter 250 000 204 600

Kiosk 50 000 46 929

Sponsor 20 000 12 038

Andre stevneinntekter 0 1 100

Sum stevner 320 000 264 667

Momskompensasjon 30 000 40 573

Grasrotandelen 15 000 16 409

Støtte fra kommune, forbund mm 41 000 40 830

Anleggsstøtte 18 000 18 000

Sum støtte 104 000 115 812

Sum driftsinntekter 514 000 475 629

Medlemsblad 22 000 21 079

Treninger 40 000 34 634

Deltakelse på andres stevner 25 000 22 950

Medlemsarrangementer 5 000 6 247

Sum medlemskostnader 92 000 84 910

Teknisk personell 65 000 36 764

Premier 75 000 59 407

Kioskvarer 40 000 34 683

Andre stevnekostnader 115 000 101 878

Sum stevnekostnader 295 000 232 733

IT 15 000 30 815

Bank 12 000 10 626

Sekretariat og kiosk 9 000 0

Anlegget 11 000 17 100

Avskrivning 1 40 000 38 630

Annen driftskostnad 8 300 6 858

Sum diverse kostnader 95 300 104 029

Sum driftskostnader 482 300 421 671

Driftsresultat 31 700 53 958

Annen renteinntekt 0 129

Resultat av finansposter 0 129

Årsresultat 31 700 54 087
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ORGANSISASJONSPLAN FOR TANUM  RIDEKLUBB 2021 

Tanum Rideklubb ble st iftet  2. oktober 1997. Klubben holder t il på Tanum ridesenter i Bærum.

Tanum Rideklubb har medlemmer i alle aldre og innen de fleste grener av hestesporten, men det  er 
spesielt  innenfor dressur at  Tanum har hevdet  seg. Klubben har ved en rekke anledninger vunnet  lag-NM  i 
dressur.

LEDELSE OG DRIFT
Tanum Rideklubb ledes av det  valgte styret . Styret  set ter ned de komitéer det  finner formålst jenlig for at  
klubben skal fungere best  mulig og kunne gjennomføre de planlagte arrangementene.

I 2021 er det  planlagt  å ha egne komitéer for kiosk, anlegg og arrangementer utenom stevner.

ARRANGEM ENTER
Klubben arrangerer medlemskvelder i t illegg t il stevner på dist rikts-, lands- og elitenivå.

I forkant av arrangementene vil det  bli avholdt  dugnader. Gjennomføring av stevner er arbeidsintensivt , og 
både t il stevner og dugnad må alle medlemmene bidra med arbeidskraft .

ANLEGG
Anlegget  på Tanum ridesenter benyt tes t il stevner og andre arrangementer. Som sekretariat , kiosk og lager 
har klubben har to brakker og en hyt te. Klubben har også dommerboder, hindermateriell, dressurrail og 
annet  stevneutstyr.



VALG AV STYRE 

Leder Øyvind Fonnes Ikke på valg

Nest leder Ellen Dehn Arvesen Gjenvalg, velges for et t  år

Styremedlem Wenche Alm Gjenvalg, velges for et t  år

Styremedlem Erik Steen Knudsen Ikke på valg

Styremedlem Siren Svennevig Ikke på valg

Styremedlem Siri Daat land Ny, velges for et t  år

Ungdomsrepresentant Elise Fonnes Gjenvalg, velges for et t  år

Varamedlem M aren Dahl Ny, velges for et t  år

KONTROLLUTVALG
Utvalgsmedlem Cecilie Askvig Ny, velges for et t  år
Utvalgsmedlem Reidun Gulbrandsen Gjenvalg, velges for et t  år
Varamedlem

VALGKOM ITÉ
Komitémedlem
Komitémedlem 
Komitémedlem
Varamedlem


