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0BSaksliste 
 

1) Godkjenne de stemmeberettigede. 
2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4) Behandle idrettslagets årsmelding. 
5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6) Behandle innkomne forslag og saker. 
7) Fastsette medlemskontingent. 
8) Vedta idrettslagets budsjett. 
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
11) Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder 
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. 
d. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

årsmøte. 
 
 





Årsmøte 21. februar 2017 

1 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Oppmøteliste kontrolleres mot medlemslistene. 
 

2BSak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og 
forretningsorden 

13BÅrsmøtets forretningsorden 
1) Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
2) Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Taletiden er 3 minutter.  Den 

som forlanger ordet til forretningsordenen, har 1 minutts taletid. 
3) Forslag kan gis muntlig eller skriftlig. 
4) I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og 

imot. 
5) Protokollen godkjennes og underskrives av 2 tingvalgte representanter. 

 

3BSak 3: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å 
underskrive protokollen 
Dirigent:  
Sekretær:  
Representanter: 
 

4BSak 4: Årsmelding 

Sportskomiteens beretning 
TRSO er en av Norges største ride klubber. Aktiviteten i klubben er dermed stor, anlegget til 
kubben benyttes nesten hver eneste helg til stevner eller treninger innen sprang og dressur.  
 
Sportskomiteen har som formål å sikre at klubben driver med sportslig satsning i tråd med 
klubbens mål om å utvikle ryttere og utarbeide en strategisk plan for den sportslige satsingen. 
Komiteen har også det overordnet ansvaret for gjennomføring av stevner som arrangeres av 
grenkomiteene innen sprang og dressur.  
 
Referater fra møter er lagt ut til medlemmene for informasjon. 
 
Av de litt større oppgavene vi gjennomførte i 2016 var blant annet «workshop» hvor alle 
medlemmer ble invitert til å sette opp sin drømmehallplan. På bakgrunn av denne ble nye 
planer for hallene vedtatt. 
 
Hos Tromsø Ryttersportsklubb har vi ridning for alle, hvilket vises både i stor aldersspredning 
og forskjellige grener. Vi må derfor fortsette å jobbe aktivt både for å øke rekrutteringen, og 
nivået på våre ryttere - så vi fortsatt kan hevde oss i mesterskap og høyere klasser. 
 
Sportskomiteen vil takke alle som har bidratt i året som har gått! Vi vet at det finnes mange 
ubrukte kvaliteter ute blant både medlemsmassen og foreldre. Vi har som mål å få engasjert så 
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mange som mulig, slik at arbeidet kan deles på flere hender. Dette er nødvendig for å holde 
kontinuiteten oppe og for at de frivillige ikke skal brennes ut. 
 
For sportskomiteen 
 
Ileen Aarstein 
Sportskoordinator 
 

Sprangkomiteens beretning 
Gjennom året som har gått har vi gjennomført 5 stevner, hvorav alle har vært distriktstevner 
som har ga�tt over 3 dager. 
 
Hallmesterskapet i sprang i mai ble avlyst grunnet virus. 
 
I løpet av året har det vært en del endringer i komiteens sammensetning. Ved årsskiftet 
2016/2017 består komiteen av Rune Kufaas (leder), Veronica Wiik, Elena Evensen, Eva 
Åbotsvik, Inger-Marie Andresen, Helle Ytreberg, Mia Masternes, Anniken Skogly, Miriam 
Walthinsen og Catharina Roos Bilsbak. I tillegg har Sportskomiteen v/Tone Wiik bidratt med 
kompetanse og støtte til komiteen. 
 
Sprangkomiteen har i året som har gått satt fokus pa� rekrutteringsklasser for å fremme 
rekruttering til sprangridning. Det har vært stor pågang fra deltagere fra distriktet for a� delta 
pa� stevner hos oss. Antall tilreisende deltagere begrenses av vi ikke har hatt nok 
tilgjengelige oppstillingsplasser for de tilreisende, og man har derfor måtte avvise deltakere 
som er avhengig av oppstallingsplass. 
 
Svært gledelig er det at klubben har fått flere startende ponniryttere. Vi ser at det har vært 
vanskelig a� fylle opp klasser i de høye hesteklassene. Vi har likevel valgt å gjennomføre 
klassene for at rytterne skal få stevnetrening. Det er ønskelig at vi som landets største 
rideklubb får flere ryttere opp i de høye klassene. 
 
Vi er svært glade for dommerbua som vi har fått ute og som gir gode fasiliteter for 
arrangementer på vår nye utebane. 
 
Komiteen har tilgang til regnskapene for høstens tre stevner. Gledelig er at disse ga et netto 
overskudd på over kr 70 000. I tillegg kommer kafeinntekter. Stevnene har medført kr 44.500 
i sponsorinntekter i 2016. I tillegg ble dommerbua sponset av det lokale næringsliv til en verdi 
av 30.000. Dette er kjærkomne tilskudd til vår aktivitet og supplement til den dugnadsinnsats 
som ligger i bunnen for alle tiltak. Komiteen anser at klubben har gode forutsetninger for å 
arrangere sportslig attraktive stevner i en sosial god ramme som også kan generere overskudd. 
For å utvikle stevneaktiviteten videre vil det være viktig at klubben skaffer 
oppstallingsmuligheter slik at flere tilreisende kan delta.  
 
Det ble i september 2016 sendt egen sak til styret hvor forhold av betydning for 
stevneavvikling er tatt opp (oppstalling, utstyrsbehov mv). Komiteen venter på tilbakemelding 
på dette. Dette er tiltak som komiteen vurderer vil gi økt sportslige utvikling, øktestevne 
inntekter og økte kafeinntekter og fornøyde ekvipasjer. I tillegg må samarbeid mellom 
klubben og næringslivet forsterkes. I denne sammenheng har komiteen bedt om møte med 
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styret for å avklare hvordan man skal jobbe med samarbeidsavtaler. Også her avventer vi 
styrets tilbakemelding. 
 
Sprangkomiteen og dressurkomiteen arrangerte julekaffe i desember for alle klubbens 
medlemmer som ble godt mottatt. Komiteen har jobbet med kompetansekartlegging og 
behovet for å fylle funksjonene til stevnet. 
 
Det er viktig at klubben har tilstrekkelig ressurser innenfor de ulike områder, slik at 
arbeidsbelastningen ikke blir uforholdsmessig høy på enkeltpersoner. Dette arbeidet vil bli 
videreført i 2017, og det skal i denne sammenheng settes opp ulike kurs. Komiteen har videre 
i samarbeid med dressurkomiteen utarbeidet en prioritert behovsliste over kritisk materiell og 
utstyr. Denne kommer til å spilles inn for styret, med anbefaling om at disse investeringene 
tar snarlig, men etter evne. 
 
Komiteen takker tidligere medlemmer i komiteen som har stått på for å få arrangert stevner til 
klubben. 
 
Gjennomføringen av stevnene krever stor frivillig innsats fra klubbens medlemmer for å få 
utført alle oppgaver som er nødvendig for et vellykket stevne. Vi takker alle som har bidratt til 
dette i året som har gått. Komiteen vil også trekke fram det gode samarbeidet med dressur- og 
kafekomiteen, og ser fram til fortsettelsen på dette samarbeidet. 
 
Sprangkomiteen 
 
Rune Kufaas 
Leder 
 

Dressurkomiteens beretning 
Gjennom året som har gått (fra 01.01.16 - 31.12.16) har vi gjennomført tre (3) stevner, hvor to 
(2) har vært distriktsstevner og ett (1) har vært landsstevne. 
 
Det har vært gjennomført et (1) mesterskap av komiteen og klubben: Klubbmesterskap i 
dressur i månedsskiftet oktober- november.   
 
I hovedsak har dressurstevnene gått over to (2) dager, unntak har vært Ishavsdressuren som 
har gått over tre (3) dager.   
 
Dressurkomiteen har satt fokus på rekruttering og åpenhet når vi har arrangert stevner. Vi har 
hatt ekvipasjer til start i klasser fra ryttertest (tidligere LD) og opp til Prix St. George der vi 
har tilbudt dette. Vi har ønsket å sette fokus på både rekruttering, men samtidig også å ha et 
tilbud til de rytterne som allerede har kommet seg opp av “startgropa” og tatt steget fra Lett 
klassenivå til Middels klassenivå. Dette har resultert i at vi har hatt startende fra distriktet på 
alle stevner vi har arrangert, både i lette rekrutteringsklasser og i hardere Middels-nivå-
klasser.   
 
Under Ishavsdressuren med innlagt Landsstevne hadde vi deltakende ekvipasjer fra nesten 
hele Nord-Norge, fra Alta i nord til Skånland i sør.   
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Der vi tidligere har hatt problemer med å fylle opp klasser, har vi nå problemer med å få plass 
til alle. Vi har hatt lange ventelister på så og si alle stevnene våre. Dette har satt litt 
begrensninger på hvor mange som kan starte hos oss, både på grunn av dommerkapasitet 
(dommer har begrensninger på hvor mange hun/han kan dømme per dag) men også fordi vi 
ikke har hatt nok plasser til oppstalling tilgjengelig for tilreisende.  I mesterskapene har 
følgende ryttere fra klubben fått premieringer:   
 
NNM-dressur lag 2016 ble avholdt i juli måned i Målselv: Johanne Grindstein/Injoy, Athina 
Storås/Orlando og Tone Wiik/Flying Caprinio fikk bronse i NNM dressur lag for hest. 
 
NNM-dressur individuelt 2016 ble avholdt i august måned i Nordland: Men ingen fra vår 
klubb deltok der.  KM-dressur:   
 
Thea Beate Pedersen/Dior ble kretsmester (senior). 
 
Dressurkomitéen har i 2016 bestått av Athina Storås (leder), Thea Pedersen, Ellen Sverdrup, 
Silje. 
 
Aspenes Lavik, Johanne Grindstein, Yvonne Passing, Ingvild Leonhardsen, Sunniva Westerli, 
Mia Masternes, Frida Dalheim, Maria Kristiansen, Tone Wiik, Anette Seljevold (gikk ut i 
høst), Frida Moen Myrmo (gikk ut i høst).   
 
Det rettes en stor takk til de som har stått på med stevner i året som har gått, særlig til 
dressurkomitéen - det hadde ikke blitt stevner uten all innsats som komitéen har lagt ned både 
før og etter stevnene.   
 
Athina Storås 
 

17BRideskolekomiteens beretning 
Rideskolekomiteen ble stiftet i 2015 og har som målsetning å jobbe for å skape et godt og 
aktivt miljø for rideskoleelevene. Komiteen skal også bidra til god kommunikasjon mellom 
rideskoleelever, klubben og de ansatte. 
 
Rideskolekomiteen ble valgt på medlemsmøte 13.04.16 og har bestått av: 
Anne Lise Karlsen (rideskolerytter) 
Ellen Sverdrup (stand-in for instruktører) 
Kaisa Rundberg (stallgjengen) 
Harald Steen (forelder ponnistallgjengen) 
Katrine Jaklin (forelder hesterideskolen, rideskolerytter) 
 
Rideskolekomiteen har hatt tre møter i 2016. I tillegg har det vært løpende dialog via sosiale 
medier gjennom hele året. Det har vært en kreativ gjeng med godt humør. 
 
Rideskolekomiteen har arbeidet primært med: 

• Kommunikasjon mellom rideskoleelevene, instruktører og andre ansatte: Medlemmer 
av rideskolekomiteen har vært innom de fleste ridekurs, fått egen e-postadresse: 
rideskolekomiteen@trso.no og bidratt til å digitalisere evalueringsskjemaet for 
ridekurs. 
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• Bidratt med arbeidskraft og planlegging på alle rideskolens aktiviteter; 
treningsstevner, dugnad, flyktningedagen og juleshow. 

• Kommet med innspill til terminlisten ut fra ønsker fra rideskoleelever. 
• Arbeidet for å få skilt med oversiktskart over området. 
• Rekruttering og opplæring av rideskoleelever og foresatte til å bidra som frivillig på 

rideskolens aktiviteter 
• Innført og delt ut premie for beste rideskoleekvipasje på klubbens dressur- og 

sprangstevner.  
 
Rideskolekomiteen er en komité under utvikling. Arbeidsoppgavene vil utvikles etterhvert 
som komiteen innarbeides og instruktørene kommer med.  
 

Rideskolens beretning 
Rideskolen har opprettholdt kurstilbudet fra tidligere år. I august kom Natalie Grape Hansen, 
trinn 2, på plass som instruktør. Da hadde vi også mulighet til å tilby en større andel 
privattimer. 
Klubbens andre instruktør, Kathrine Kongsli, er ferdigutdannet trinn 2, ved årsslutt 2016. 
 
Ridegleden er stor i Tromsø, så vi har hatt jevn pågang på både hest, og ponnikurser. 
Sommeraktivitetene har også vært populære dette året. 
 
Tilbudet om tilrettelagt ridning er opprettholdt, i tillegg til AH Undervisnings terapiridning. 
 
Klubbtreningene i både sprang og dressur har vært fullboooket, med tidvis ventelister, som vi 
tar som et godt tegn. 
 
Klubben opprettholder sin tradisjon med stallgjeng. Både i heste, og ponnirideskolen. 
 
I 2016 har vi satt rekord med antall deltakere på knøtte7rekrutteringsdager. 
 
2 knøttedager/konkurransetrening, 1 gymkhana/grøtfest. Samt juleshow, en temadag, og en 
flyktningedag. I tillegg har det vært 2 grønt kort kurs. 
 
14B 
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Styrets beretning 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Anne Grete J. Hansen 
Nestleder: Jan Roger Vollan 
 
Styremedlemmer: Sofie W. Westberg (Ungdomsrepr.), Ståle Åbotsvik, Anniken Skogly 
(trakk seg 10. oktober) og Svein Kristian Wikstrøm (trakk seg 10. oktober). 
 
Varamedlemmer: Cathrin Kræmer (trakk seg 11. oktober) og Catharina R. Bilsbak (trakk seg 
11. oktober). 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Tromsø ryttersportslubb er et idrettslag beliggende på Sandnes på Tromsøya. 
Ryttersportsklubben driver en rideskole og leier ut stallplasser til medlemmer. Klubbens 
medlemmer er aktive med deltagelse på deltagelse på stevner, i hoved sak i Nord-Norge. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
 2016 2015 
Driftsinntekter og driftskostnader  
Sum driftsinntekter  7 246 883  7 461 905
Sum driftskostnader  6 941 820  7 298 562
Driftsresultat  305 063  163 343
Finansinntekter og finanskostnader  
Resultater av finansposter  -99 216  -128 568
Årsresultat  205 847  34 775
Egenkapital  1 005 296  799 449
Sum egenkapital og gjeld  7 685 264  7 963 001
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld og 
finansielle stilling og resultat. 
 
Fortsatt drift 
Ryttersportsklubbens egenkapital er positiv. Styret er godt fornøyd med utviklingen og anser 
følgelig at betingelsene fortsatt er tilstede. Årsregnskapet for 2016 er satt opp med dette som 
forutsetting. 
 
Arbeidsmiljø 
Generelt sett mener styret arbeidsmiljøet for de ansatte er godt, men daglig leder varslet om 
kritikkverdige forhold i november 2016. Styret har bedt om bistand fra NHO Idrett og jobbet 
med å skjerme daglig leder. Daglig leder har også vært sykemeldt i 50 % grunnet forholdet. 
Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i 2016. Det vært 17 fraværsdager og 2 
langtidssykemeldinger. 
 
Likestilling 
Bedriften har 3 heltidsansatte kvinner og 9 deltidsansatte hvor av en er mann. 
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Ytre miljø 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 

Tromsø 12.02.17 
 

Styret i Tromsø Ryttersportsklubb 
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15BKontrollkomiteens beretning 
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5BSak 5: Revidert regnskap 

18BRevisors rapport 
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19BRegnskap 
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6BSak 6: Innkomne forslag og saker 
Det har ikke kommet inn noen saker innen det oppsatte fristen. 
 

7BSak 7: Fastsette medlemskontingent 
Forslag til vedtak:  
Kontingenten økes med 50 kroner for alle. Ny kontingent blir da: 

Barn: 500 kroner 
Voksen: 750 kroner 
Familie: 1050 kroner 

 

8BSak 8: Budsjett 
Konto Navn Budsjett 2017 Resultat 2016  
399X Salgsinntekter 7 132 500 7 246 883 
    
499X Varekjøp/vareforbruk 2 350 000 2 420 318 
    
599X Lønn/personalkostnader 2 571 600 2 525 599 
    
609x Sum avskrivninger 604 000 598 774 

    
799X Driftskostnader 1 250 000 1 397 129 
    
829X Finansposter -180 000 -99 216 
    
899Y SUM RESULTATPOSTER 176 900 205 847 
 
 

9BSak 9: Idrettslagets organisasjonsplan 

20BOrganisasjon 
 
Innledning 
Tromsø ryttersportsklubb har over år utviklet seg som organisasjon. Fra sine første år hvor en 
kun drev rideskole, til etterhvert å tilby stallplasser til private oppstallører. I dag driver 
klubben en av Norges største rideskoler og er en av de største klubbene i Norges 
rytterforbund. 
 
Tromsø Ryttersportsklubb drives av daglig leder og har en rekke ansatte i driften av 
rideskolen og i oppfølgingen av de 54 privateide hestene som leier stallplass hos klubben. 
 
Det er behov for å se på organiseringen av driften ved Tromsø Ryttersportsklubb, slik at en 
sikrer en fremtid bærekraftig klubb hvor hest og ridning for alle står i sentrum. Samtidig som 
en ser på hvordan en kan endre på strukturer for å bedre miljøet blant medlemmene i klubben. 
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Målet med utvikling av ny organisasjonsmodell 
 
Utarbeide en organisasjonsmodell som: 
 
· Ivaretar en hensiktsmessig administrativ organisering som ivaretar klubbens interesser 

og tjenesteleveranse til rideskoleelever og oppstallører. 
 
· Ivaretar en lederstruktur som muliggjør god og effektiv styring og ledelse i  Tromsø 

ryttersportsklubb. 
 
· Sikrer effektiv og profesjonell ledelse 
 
· Sikrer bedre flyt i arbeidsoppgaver og prosesser. 
 
· Forenkler, forbedrer og effektiviserer klubben slik at den gir en bedre utnyttelse av 

eksisterende ressurser med målet om å oppnå økonomisk handlingsrom. 
 
· Som skiller mellom oppgaver utført av daglig leder og styret 
 
Rollene til de enkelte organisasjonsleddene, er beskrevet i klubbhåndboka. 
 

 
 
 
Forslag til vedtak:  
Organisasjonsplanen vedtas som vist i figuren over. 

21BHandlingsplan 
Tromsø ryttersportsklubb og Tromsø rideskole skal i det kommende år fortsatt arbeide etter 
visjonen hest og ridning for alle, der bred rekruttering og en sosial integrering kombineres 
med sportslig utvikling i alle grener innenfor ryttersporten. 
 

Styret

Daglig leder

Rideskole

Rideskole‐
komite

Sport

Sports‐
komite

Gren‐
komiteer

Drift

Diverse 
komiteer
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Tromsø Ryttersportsklubb, representert ved styret eller den(de) personen(e) som styret 
utnevner, skal i kommende periode iverksette handlingsplanen slik årsmøtet bestemmer. 

 
Klubben skal: 
 
Investeringer og vedlikehold av anlegg: 
 

• Ferdigstille klubbhåndboka 
• Arbeide videre med veiviserklubben 
• Fullføre utbedringene i gammelstallen 
• Merking av ridestier på Tromsøya  
• Tribune lille ridehus  

 
 
Sportslig utvikling og klubbaktiviteter: 
 

• Utdanne og motivere ansatte, styremedlemmer, funksjonærer, trenere og ledere innen 
emner som er relatert til hestesporten 

• Videreutvikle klubbens tilbud til barn og voksne på alle nivå, gjennom vedlikehold av 
et hensiktsmessig heste- og ponnimateriell samt en god kvalitet på instruktørsiden 

• Arrangere stevner og treninger i dressur og sprang. 
• Iverksette tiltak og aktiviteter med sikte på å opprettholde et godt sosialt miljø i 

klubben. 
• Ivareta et høyt sikkerhetsnivå blant klubbens medlemmer og brukere av anlegget. 

 
 

10BSak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å 
revidere idrettslagets regnskap. 
Forslag til vedtak: Delegeres styret. 
 
 

11BSak 11: Valg 
Valg av tillitsvalgte i Tromsø ryttersportsklubb: 

1. Leder og nestleder 
Leder: Jan Roger Vollan 
Nestleder: Sofie Wiik Westberg 
 

2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
Styremedlemmer: 
Heidi Moen-Killie og Cecilie Lagesen (ungdomsrepresentant) velges for 2 år.  
Sondre Jansen og Anne Grete Jakobsen Hansen velges for 1 år. 
 
Varamedlemmer: 
1. vara: Ståle Åbotsvik 
2. vara: Harald Steen 
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3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9. 
Forslag: Medlemsmøte delegeres myndighet til å velge sportskoordinator og medlemmer 
i sportskomité, sprangkomité og dressurkomité. For øvrig delegeres styret fullmakt til å 
opprette komiteer og utnevne komitémedlemmer som det finner nødvendig. 
 

4. Kontrollkomité bestående av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
Medlemmer: Karina Skreland og Kirsten Buck Rustad 
Varamedlemmer: Sigrid Dragset og Vemund Kjørsvik 

 
5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 

Forslag: Styret delegeres fullmakt til å utnevne representanter. 
 

6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
Leder: Ellen Sverdrup 
Medlem: Bjørg Randi Karlsen og Monica Lagesen 
Varamedlem: Gro Lise Lian 

 
 

12BAvslutning 
  


