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Tromsø Ryttersportsklubb Sandnes, kafeen hovedbygning.

STYREMEDLEMMER TILSTEDE
Anne Grete Jakobsen Hansen (leder), Jan Roger Vollan (nesteleder) og Ståle Åbotsvik, styremedlem.
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Innkommet sak om utebaneprosjektet og renovering
Innkommet sak om hvordan styret håndterer klager og konflikter
Innkommet sak om åpningstid

REFERAT
Sak 1 Innledning
¾

Styreleder Anne Grete J. Hansen åpner medlemsmøte kl. 19:45. Jan Roger Vollan er ordstyrer

Hansen innleder med å si at det har vært et krevende år også preget av konflikter som endte i at
2 styremedlemmer og deretter 2 varamedlemmer, trakk seg. Hansen beklager til medlemmene at
gjenværende styre ikke rakk å informere medlemmene før saken kom ut i lokalpressen. Videre sier
Hansen at det resterende styret ønsket å sitte videre frem mot årsmøtet blant annet på anbefaling av
Idrettskretsen og Tromsø rytter krets.
Hansen informerer også om at styret sikter mot å avvikle årsmøte den 15. Februar 2017.
¾

Styremedlem Ståle Åbotsvik fortsetter innledningen

Åbotsvik sier styret ikke har kunnet jobbe med de store linjene og videreføre det gode arbeidet som
styret året forut hadde startet. Klubbhåndbok og regionssenter nevnes. Videre sier Åbotsvik at
konflikter og enkeltsaker har tatt mye tid og at det ikke var dette han hadde sett for seg da han
takket ja til verv under årsmøtet 2016.
Åbotsvik fortsetter med at han i juni 2016 oppdaget at det foregikk noe som kunne likne en
svertekampanje mot daglig leder i klubben. Denne svertekampanjen har medført at daglig leder for
tiden er 50 prosent sykemeldt. Styret har brukt mye tid og ressurser for å håndtere dette, ivareta
arbeidsgiveransvaret, de ansatte samt sørge for forsvarlig drift sammen med daglig leder.
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Det åpnes for spørsmål:
Ingen spørsmål fra medlemmene til innledningen.

Sak 2 Omorganisering
¾

Styreleder Hansen innleder saken:

Styret har siden juni 2016 sammen med daglig leder arbeidet med en plan for omorganisering av
driften. Styret har sett at omfanget av arbeidsoppgavene lagt under daglig leder er for omfattende til
å dekkes kun av en stilling. Hansen fremhever at det har vært en god prosess og at daglig leder
ønsker å tre over i en stilling som rideskolesjef og at man ser for seg å splitte driften i tre hvor man
øverst har en administrativ leder. Rideskolen, klubben (sport) og oppstallører vil således leie seg inn i
anlegger hvor man lager egne regnskapsmessige enheter. Hansen presiseres at man er helt i starten
av planleggingsfasen. Videre sier Hansen at de har hatt idrettskretsen og rytterkretsen inne for
rådgivning og de har hatt møter med styreleder Sigurd Guttormsen (styreleder i Fløya Anlegg AS) for
å dra på erfaringer da IF Fløya i 2011 var gjennom en tilsvarende prosess.
Det åpnes for spørsmål:
¾

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim stiller spørsmål om styret skal involvere medlemmene i omorganiseringsprosessen og
på hvilken måte. Nestleder Vollan sier at det er noe styret skal se på men det er faste organisatoriske
rammer og prosesser som de er pålagt å ivareta og disse vil settes av styret. Fjellheim kommer med
replikk at medlemmene bør inkluderes i en slik omorganiseringsprosess. Vollan svarer videre at han
noterer at Fjellheim ønsker å bidra, og igjen at styret er i starten av prosessen og at mer informasjon
vil komme etter hvert når rammeverket er satt og man ser på hva er hensiktsmessig med eventuelle
bidrag fra medlemsmassen.
¾

Trond Skogly

Trond Skogly stiller spørsmål om styret har sett på budsjettet og økonomien og om klubben har råd
til en ny stilling. Styremedlem Hansen svarer at økonomien i omorganiseringen er tatt hensyn til, og
begge stillingene allerede er til stede i dag, men ikke dekket opp og at man således ikke øker antall
ansatte men omfordeler ressurser og endrer stillingene. Styremedlem Åbotsvik fortsetter og sier man
også skal se på regnskapsfunksjonen for å gjøre innsparinger og se om deler av denne kan legges inn i
den administrative stillingen styret ønsker å omorganisere.
¾

Tone Wiik

Tone Wiik ber styret bekrefte eller avkrefte at styret ønsker legge ned rideskoledriften da Wiik har
hatt bekymrede medlemmer som har kommet til henne med dette. Styreleder Hansen sier ryktene er
ukjente for henne og avkrefter at rideskolen skal legges ned, tvert imot ønsker man også med
omorganiseringen å styrke rideskoledriften på en enda bedre måte.
Wiik kommer med replikk at man bør involvere medlemmene mer i slike prosesser.
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Bjørg Randi Karlsen kommer med replikk at alle som hører rykter som skaper usikkerhet så bør man
ta fatt i disse og forsøke avklare dette så raskt som mulig.
¾

Veronica Wiik

Veronica Wiik åpner med å støtte Tone Wiik at medlemmene må involveres mer. Hun stiller spørsmål
om ikke styret burde ha ventet med å beslutte en slik omorganiseringsprosess til styret er fulltallig
igjen etter årsmøtet i 2017. Wiik stiller også spørsmål om omorganiseringen skal stemmes over på
årsmøtet 2017. Styremedlem Hansen gir replikk og informerer at styret var fulltallig da man vedtok å
starte prosessen og at Hansen, Åbotsvik og tidl. styremedlem Svein Kristian Wikstrøm var gitt
mandatet fra styret til å starte prosessen sammen med daglig leder. Hansen avkrefter at
omorganiseringen skal stemmes over på årsmøtet men at beslutningen ligger innenfor styrets
mandat og at dette er noe som er kvalitetssikret gjennom idrettskretsen.
¾

Ådne Danielsen

Ådne Danielsen åpner med å si at han er enig med Fjellheim på et punkt at involvering er viktig.
¾

Harald Steen

Styret er valgt av medlemmene på årsmøtet og har dermed mandat til å handle på vegne av
medlemmene.
Ingen flere spørsmål, replikker eller kommentarer.

Sak 3 Utebaneprosjektet og renovering
¾

Styreleder Hansen innleder saken:

Hansen viser til publisert innsendt sak fra Ida Korsberg, Karoline Rafter, Elena Evensen, Tone Wiik,
Athina Storås, Annelill Brun Flaamo, Kine Bersvendsen, Rune Kufaas og Hilde Ludvigsen, samt
budsjett og resultat publisert som svar fra styret.
Hansen fortsetter med å si at hun igjen beklager at teksten i styrets årsberetning ikke var korrekt og
videre spør hun om noen har spørsmål eller trenger ytterligere redegjøring eller avklaring.
Det åpnes for spørsmål:
¾

Rune Kufaas:

Rune Kufaas sier han ikke har spørsmål om utebaneprosjektet og vil se fremover, men han lurer på
om hvilke vedlikeholds‐ og driftsplaner som er lagt for utebanen. Hansen svarer at styret har vurdert
å gi ansvaret til en eller flere som kan følge opp og innhente erfaring og evt. Kompentanse. Men pga.
arbeidsbelastningen og situasjonen har dette blitt nedprioritert. Utebanen har sett ut til å fungere
veldig godt i høst. Hansen sier videre at styret på nytt skal ta dette opp til vurdering så snart de
krevende sakene er under kontroll.
Ingen flere spørsmål, replikker eller kommentarer.
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Sak 4 Klager og konflikter
¾
Styreleder Hansen innleder med å si at sakene sendt inn under dette punktet inneholder
personopplysninger og er av en slik art at man ikke kan publisere disse. Styret velger å redegjøre for
behandling av klager og konflikter i klubben.
Klager eller konflikter mellom medlemmer håndteres på lavest mulig nivå og av daglig leder. Sakens
natur og alvorlighetsgrad vil avgjøre fremgangsmåte og evt. reaksjon men målet er å håndtere disse
på lavest mulig nivå. Klager eller konflikter mellom medlemmer og daglig leder eller styremedlemmer
vil håndteres på styrenivå, igjen vil sakens natur og alvorlighetsgrad avgjøre fremgangsmåte og evt.
reaksjon.
Det åpnes for spørsmål:
¾

Kine Bersvendsen:

Kine Bersvendsen ber styret si litt om ulike typer saker og hvordan de behandles og hvorfor man har
forskjellsbehandlet klager som er sendt til styret. Styreleder Hansen svarer at styret forskjells‐
behandler ikke klager, men klagens innhold vil avgjøre hva som skjer med klagen og at klagen
behandles alltid på lavest mulig nivå.
Bersvendsen vil gjerne at man gir eksempel på type klager som har kommet inn i til styret og ønsker å
vite hvordan de har vært behandlet eller hvordan man vil behandle dem. Liv Mona Arntzen gir replikk
om at man skal være forsiktig med å komme med eksempler som i realiteten alle vil forstå er faktiske
klager eller anklager, særlig sett i lys av at det er en mulig svertekampanje mot daglig leder og at hun
er 50 prosent sykemeldt som en følge av dette og ikke er til stede.
¾

Anniken Skogly

Anniken Skogly stiller spørsmål om hvorfor det ikke er gjennomført en spørreundersøkelse blant
medlemmene om hva de syns da dette har vært diskutert før. Styreleder Hansen svarer at man ikke
har funnet det hensiktsmessig, og at en slik undersøkelse krever omfattende arbeid mht. kartlegging
hva man vil ha svar på.
¾

Veronica Wiik

Veronica Wiik stiller seg bak ønsket om en spørreundersøkelse. Wiik sier så at vi har en elefant i
rommet som er at det er dårlig miljø. Wiik sier videre at hun ikke kan forstå hvorfor man ikke kan
gjøre en slik undersøkelse når man bruker så mange timer i stallen. Da er det viktig å kartlegge at
man har et godt miljø å være i. Wiik sier at hun er helt uenig i at man skal gjennomføre samtaler med
oppstallører en gang i året for å kartleggemiljøet. Det vil mer bære preg av medarbeidersamtaler
som ikke er hensiktsmessig.
¾

Ådne Danielsen

Ådne Danielsen sier det kan være hensiktsmessig og lage en spørreundersøkelse blant medlemmene,
men at en slik undersøkelse er krevende og bør settes ut til fagfolk uten tilknytting til klubben. Videre
sier Danielsen at det krever ressurser for å kartlegge hva man ønsker svar på og kvalitetssikre
spørsmålene slik at de avdekker det man ønsker. Danielsen sier så at dette også er et økonomisk
spørsmål da en slik undersøkelse koster en del. Dette må ses i lys av hvor omfattende problemet som
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Wiik henviser til, altså «elefanten» i rommet, er. Denne vurderingen bør legges til styret for deres
avgjørelse.
Ingen flere spørsmål, replikker eller kommentarer.

Sak 5 Åpningstider
¾

Styreleder Hansen innleder saken:

Hansen opplyser at det ikke er kommet inn ny informasjon som gjør at styret endrer sitt vedtak og at
åpningstidene blir uendret. Hansen informerer videre at timeren på lyset i hallene er endret slik at de
nå slukkes 21:40 som gir litt mer ridetid.
¾

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim sier han ringte Mattilsynet for å få svar på hvordan de kan rådgi oss mht.
åpningstider som opplyst sist saken var oppe og mener dette ikke stemmer. Styremedlem Vollan
informerer at daglig leder fikk en muntlig personlig rådgivning av veterinæren som har lang erfaring
med hest og store besetninger av hest, Vollan presiserer at dette ikke er en offisiell anbefaling fra
Mattilsynet. Vollan informerer videre at vedkommende har bekreftet dette til styret og står bak sitt
personlige råd. Dette sett sammen med kostnaden ved utvidet åpningstid og andre innspill er det
styret har basert sitt vedtak på.
¾

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim ber om at styret redegjør for at saken innsendt ikke kunne publiseres.
Styreleder Hansen informerer igjen om at saken inneholder personsensitive opplysninger slik at
styret ikke kan eller har ønske om å publisere saken i sin helet sammen med innkallingen.
¾

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim ber styret forklare nøyaktig hva saken inneholdt som gjorde at styret nektet
publisere den ved innkallingen til medlemsmøtet. Styremedlem Hansen sier at det blant annet i
brevet ble fremsatt påstander om at daglig leder hadde kommet med løgn i saken, Hansen
poengterer at det overhode ikke er hold i påstanden om løgn og at daglig leder heller ikke er til stede
så Hansen ønsker ikke å utdype dette, og brevet vil ikke bli publisert.
¾

Ida Korsberg

Hva vil ekstrakostnaden bli og hvem har regnet den ut og hvor kommer den fra. Nestleder Vollan
informerer at dette er til brøyting samt at daglig leder har innhentet pris på stenging av Trygg Vakt
dette vil komme på ca. 490 kr ekstra i mnd. per oppstallør.
¾

Ida Korsberg

Hva betaler vi i dag for stenging av stallen? Styremedlem Hansen informerer at dette er gratis og noe
Kenneth Enoksen gjør på dugnad hver dag.
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Liv Mona Arntzen

Liv Mona Arntzen stiller spørsmål hvor mange ganger en og samme sak skal sendes inn både til styret
og medlemsmøter før personene kan akseptere at styret, som er klubbens øverste organ mellom
årsmøtene, har tatt en avgjørelse. Saken om åpningstider har vært oppe flere ganger.
¾

Tone Wiik

Tone Wiik ønsker at det gjennomføres en undersøkelse om åpningstider og hvor man også spør om
stengingen kan gjøres uten kostnader altså på dugnad av medlemmene.
¾

Ådne Danielsen

Ådne Danielsen poengterer at alle idrettshaller sliter med kapasitet men at det ikke er medlemmene
av et idrettslag som bestemmer hvor lenge hallene skal ha åpnes. Danielsen sier så at han forstår
ønsket om undersøkelse men at det kanskje ikke er hensiktsmessig da avgjørelsen bør ligge hos
styret og at man nok uansett ikke vil kunne dekke alle sine behov og ønsker.
¾

Cathrin Kræmer

Cathrin Kræmer sier at det vil være lite folk sent slik at de fleste vil være upåvirket av utvidet
åpningstider og hestene vil venne seg til at det er folk senere uten at de får mat.
Maria Kristiansen kommer med replikk at hennes behov er ikke å være der sent, men tvert imot at
Kristiansens hest har behov for ro da den stresser mye og vever og Kristiansen ønsker å minimere
stresset for sin hest ved å beholde åpningstidene.
Ingen flere spørsmål, replikker eller kommentarer

Fortsettelse sak 2 fuktproblem gammelstallen
¾

Trond Skogly

Trond Skogly poengterer at man hoppet over deler av saken innsendt under sak 2 altså problemet
med fukt i gammelstallen og det som er gjort der. Skogly uttrykker bekymring for datteren og
ponnien som oppholder seg i stallen. Styreleder Hansen informerer at de har hatt dialog med Lindab
og Glava men ingen vil gi konkrete anbefalinger mht. hva som er best å gjøre da bygget er teknisk
vanskelig mht. utforming og bruk og at man derfor har installert vifter og testet seg frem til beste
løsning. Hansen opplyser videre at Mattilsynet har vært på befaring og har ikke funnet avvik av
betydning og at rapporten er publisert på oppstallørsiden i sin helhet. Hansen opplyser så at det har
vært inne et teknisk firma og foretatt målinger i stallen av luftfuktighet og luftgjennomstrømning og
begge er godt innenfor kravene i forskriften, i tillegg er det ikke målt soppsporer i luft og det er tatt
prøver av soppen og den er under dyrking og svaret er klart om en uke og informasjon vil bli gitt.
¾

Tone Wiik

Tone Wiik ber om at det opplyses om navn på de man har vært i kontakt med. Styreleder Hansen
opplyser at det har hun ikke tilgjengelig der og da.
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Wiik ber så om bekreftelse på at Hansen tar det fulle og hele ansvar. Hansen ber Wiik utdype hva hun
mener og Wiik spør da Hansen om Hansen tar det hele og fulle ansvaret hvis dyr eller mennesker blir
syke i stallen.
Wiik ber Hansen bekrefte om hun mener problemet er løst. Hansen viser til at prøvene så langt viser
at problemet er under kontroll men at man løpende følger med situasjonen og at svaret på
soppdyrkingen vil gi informasjon om ytterligere tiltak samt at styret skal se på endelig isolasjon. Liv
Mona Arntzen kommer med replikk og oppfordrer alle som er bekymret for sopp vaske ned boksene
litt oftere og særlig vinduer ved fremvekst av synlig sopp.
Wiik spør så om prøvene er tatt på riktig tidspunkt. Anja Lind kommer da med replikk om at
Mattilsynet var der på dagtid, Anita Hind Andreassen gir ytterligere replikk at hvis det oppstår
problem på nytt har hun tillit til at de ansatte rapporterer dette og tar tak i dette.
¾

Trond Skogly

Trond Skogly stiller spørsmål ved at det er lagt ut høy utover gulvet på høyloftet som isolasjon og at
Skogly har fått opplyst om at dette er svært ugunstig for inneklimaet. Stine Olsen kommer med
replikk at dette er gjort som en test for å se om isolering ville bidra sammen med ny vifte til å løse
problemet, noe det ser ut til å ha gjort. Videre sier Olsen at de vurderte det rimeligere å bruke et par
tusen i høy som test i stedet for å legge dyr isolasjon i en utprøvingsfase. Nestleder Vollan sier så at
det i tillegg vil bli installert enda en vifte tilsvarende den allerede installert.
¾

Tone Wiik

Tone Wiik ber styret se på om man arbeider hensiktsmessig med slike prosjekt og Wiik sier at det er
bedre å lage planer og grupper i stedet for å overlate dette til engasjerte medlemmer som kanskje
ikke har nødvendig kompetanse.
¾

Bjørg Randi Karlsen

Bjørg Randi Karlsen oppfordrer klubbens medlemmer til å tenke på at vi er helt avhengig av
dugnadsinnsats, også på tvers av alle grupper i klubben og at alle nivåer i klubben er nødvendige og
avhengige av hverandre, Karlsen oppfordrer så at alle begynner tenke som en klubb.
¾

Ådne Danielsen

Ådne Danielsen ber alle tenke gjennom betydningen av retorikken man bruker, det at medlemmer
sier dere og ikke oss og stiller spørsmål som «hva har dere gjort og hva tenker dere å gjøre» i stedet
for «hva har vi gjort og hva kan vi gjøre».
¾

Cathrin Kræmer

Cathrin Kræmer minner om den gode dugnadsinnsatsen klubben fikk til under fellesdugnaden i vår.

Ingen flere spørsmål, replikker eller kommentarer.
Møtet avsluttes.

