
PROTOKOLL 
 
fra årsmøte i Tanum Rideklubb 

torsdag 11. februar 2021 kl 19.30 
  
Møtet ble gjennomført digitalt pga. ufravikelige smittevernregler 

 

Følgende saker ble behandlet 
 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

Klubbens medlemmer med stemmerett ble talt opp. Totalt fremmøte av stemmeberettigede var 19. 

2. Valg av møteleder 

Styrets innstilling av Ellen Dehn Arvesen som møteleder ble godkjent av årsmøtet.  

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Årsmøtet godkjente innkallingen, sakslisten og forretningsordenen. 

4. Valg av referent 

Siren Svennevig ble valgt som referent. 

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

Årsmøtet godkjente Linn Cathrin Forberg og Lill Sandvik til tellekorps og til å underskrive protokollen. 

6. Årsberetning 2020 

Styrets leder Øyvind Fonnes presenterte styrets årsberetning.  

Styrets årsberetning godkjennes. 

7. Regnskap 2020 

Styrets leder Øyvind Fonnes presenterte regnskapet for 2020. Økonomien i klubben er fortsatt god. 
Klubben hadde i 2020 et overskudd på kr 54 087.  

Regnskapet for 2020 godkjennes. 

Årsmøtet tok revisjonsberetningen til etterretning. 

8. Vedtektsendringer 

Styrets leder Øyvind Fonnes gjennomgikk styrets forslag til vedtektsendringer. Norges Idrettsforbund 
har kommet med nye standardvedtekter som klubben er pliktig til å innarbeide. Dette gjelder at 
styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. 

De fremlagte vedtektsendringene godkjennes. 

Legally signed by 
Linn Cathrin Forberg
15.02.2021

Legally signed by 
Lill Mette Sandvik
17.02.2021



9. Årsplan 2021 

Styrets leder Øyvind Fonnes gjennomgikk styrets forslag til årsplan for 2021. Når det gjelder stevner, 
har klubben planlagt 2 D- stevner i henholdsvis april (17. og 18.) og juni (26. og 27.), det tradisjonelle 
pinsestevnet som er 22. til 24. mai og Lands/Elite stevne 6. til 8. august. I tillegg planlegges 
klubbmesterskap i slutten av august. 

Punktet om oppgradering av nettsider strykes da dette er gjort. 

Styrets forslag vedtas som årsplan for 2021. 

10. Medlemskontingent for 2022 

Klubben har god økonomi og styrets forslag var at kontingenten for 2022 holdes uendret: 

Junior   450,- 

Senior  650,- 

Familie  950,- 

Støttemedlem 350,- 

 Årsmøtet godkjente at medlemskontingenten for 2022 holdes uendret fra 2021. 

11. Budsjett for 2021 

Budsjettet ble presentert av styrets leder. Det budsjetteres med et overskudd på kr 31 700.  

Ellen Dehn Arvesen tok opp at det er realistisk at klubben vil kunne stille to hestelag og to ponnilag i 
Lag NM i 2021. Posten angående stevnedeltakelse foreslås øket slik at to hestelag og to ponnilag kan 
dekkes. Styret foreslår at posten økes fra 25 000 til 30 000. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 
Revidert overskudd blir således kr 26 700. 

Styrets forslag til budsjett vedtas som Tanums Rideklubbs budsjett for 2021.   

Det er behov for investeringer i anlegget, både på utebanen og i ridehuset. Klubben vil bidra til 
oppgraderinger av dette, som er området klubben bruker til stevner og treningsarrangementer.  

Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr. 300 000,- til større investeringer. 

12. Organisasjonsplan 

Styrets leder Øyvind Fonnes presenterte styrets forslag til organisasjonsplan.  

 Styrets forslag til organisasjonsplan vedtas som Tanum Rideklubbs organisasjonsplan for 2021. 

13. Valg av styre 
 

Følgende ble valgt som styremedlemmer: 
 
Styret består av:  
 
Leder    Øyvind Fonnes  Ikke på valg 
Nestleder  Ellen Dehn Arvesen Gjenvalgt for 1 år 
Styremedlem   Wenche Alm  Gjenvalgt for 1 år 
Styremedlem   Erik Steen Knudsen Ikke på valg 



Styremedlem  Siren Svennevig  Ikke på valg 
Styremedlem  Siri Daatland  Valgt for 1 år 
Ungdomsrepresentant  Elise Fonnes  Gjenvalgt for 1 år  
Varamedlem   Maren Dahl  Valgt for 1 år 
 
Dette var i henhold til valgkomiteen innstilling  

 
14. Valg av kontrollkomite 

 
Følgende ble valgt: 
 
Utvalgsmedlem  Cecilie Askvig  Valgt for 1 år 
Utvalgsmedlem  Reidun Gulbrandsen Gjenvalgt for 1 år 
 
 

15. Valg av valgkomite 
 

Styret vil utnevne en valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem innen utløpet av året da ingen 
forslag foreligger.  

 
Linn Cathrin Forberg tok opp at medlemmer som holder til utenfor Tanum også bør forespørres. 
 

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

representasjonsrett 
 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der 
rideklubben har representasjonsrett. 
 

 

Alle vedtak var enstemmige. Møtet ble avsluttet kl 2035. 

Tanum, 11. februar 2021 
Referent S. Svennevig 

 

 

 

 

 

_________________________   _______________________ 
Linn Cathrin Forberg     Lill Sandvik 


