
Referat medlemsmøte  

Tromsø Ryttersportklubb  

  

 

Dato og tid 26.03.2017 20.00 - 21.30 

Sted  Kafeen  

  

  

Orientering fra styret 

 
Styreleder gave en kort orientering for styrets arbeider første måneden i sitt virke.  
 
Økonomi 
Regnskapet per februar 2017 viser et underskudd på rundt 40.000,-  I tillegg er 
likviditeten meget anstrengt, og som gjør at klubben har relativt stor leverandørgjeld 
som ikke er betalt. Det skyldes flere årsaker, men hovedsakelig for lav omsetning i 
denne perioden av året, samt at klubben har store summer utestående hos klubbens 
medlemmer.  
 
Styreleder henstilte alle til å betale sine regninger i tide slik at klubben ikke får 
unødvendig dårlig likviditet. 
Videre informerte styreleder om at det skal iverksettes tiltak for å styrke likviditeten 
slik at klubben kan skaffe seg handlingsrom til å gjøre utbedringer og investeringer. I 
dag har ikke klubben noe rom for tiltak utover normal drift. 
 
Drift 
Det ble orientert om at Tonje Røberg er konstituert som daglig leder da Veronica 
Isaksen er sykemeldt 100%.  
 
Det ble også informert som at styret har opprettet en ny epostadresse for alle 
henvendelser til klubbens administrasjon. Den nye adressen er post@trso.no. 
De gamle adressen under domene trso.org utgår fra nå.  
 
Klubbstyret har videre ryddet opp i alle klubbens epostadresser, og oversikt over disse 
skal publiseres på klubbens webside. 
Det nye er at alle epostadresser nå er samlet under domenet trso.no  
 
Møtearenaer 
Klubbstyret informerte også om ønske om å etablere hyppige og flere møtearenaer. 
Disse skal brukes til både å gi informasjon, ta i mot innspill og spørsmål, samt sikre 
arenaer hvor man kan diskutere ulike saker som opptar medlemmene. Styret ønsker at 
disse møteplassene skal være en sosial arena for alle medlemmer i klubben. 
 
I denne sammenheng vil det snarlig settes opp oppstallørmøte for alle oppstallører, 
samt at styret har besluttet å gjennomføre nye medlemsmøter allerede 20. april og 15. 
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juni. 
 
Det vil også tas initiativ til fellesmøter med alle komiteer i klubben. 
 
Tiltak og prioriterte oppgaver 
Styret jobber med å skaffe seg oversikt over hvilke behov for tiltak som må eller bør 
iverksettes. I denne sammenheng vil man be dugnadskomiteen om innspill med forslag 
til prioritert liste over tiltak. Sprang- og dressurkomiteen har samarbeidet og har 
utarbeidet en liste de ønsker å spille inn ift. prioriterte oppgaver og investeringer 
fremover. Administrasjon vil også bli bedt om å gjøre det samme.   

 
Årets ryttere 2016 
 
Arbeidene med å finne de rettmessige ryttere til å motta sine bevis på at de er kåret til 
«årets rytter 2016» har vært ledet av sportskomiteen, og på vegne av komiteen 
orienterte Tone Wiik og Sofie Wiik Westberg om prosessen. 
 
Følgende ryttere fikk sin utmerkelse under møtet: 
 

Årets rytter dressur ponni: Sigrid Wiik 

Årets rytter sprang ponni: Maja Fjellheim Wiik 

Årets rytter dressur hest: Thea Pedersen 

Årets rytter sprang hest: Tiril Kræmer Kufaas 

 
 

Appell og innlegg fra Anja Helene Dønnem  
 
Styreleder introduserte Anja, og fortalte at hun hadde et sterkt ønske om å få fortelle litt 
om sine erfaringer som ung rytter og medlem i Tromsø Ryttersportklubb.  
 
Anja holdt et modig og fantastisk innlegg for over 100 medlemmer, hvor hun appellerte 
til alle medlemmene om å slutte med å snakke OM hverandre men skal TIL hverandre 
om man har noe man ønsker å si eller kommentere. Likeledes ville hun påpeke at vi alle 
er forskjellig og at hun ønsker at man i større grad må begynne å vise respekt for 
hverandre, selv om man har ulikt syn på saker. 
 
Anja har opplevd å bli offer for usanne rykter og baksnakking, noe som naturlig vis har 
gått sterkt inn på henne. Anja fortalte på et ærlig og emosjonelt vis at hun ikke har hatt 
det lett, og har til tider mistet sin motivasjon til å holde på med sin hobby på grunn av 
disse forholdene. 
 
Til slutt appellerte hun til alle om å bli flinkere å snakke med hverandre, og ikke sette ut 
usanne rykter. Hun ønsket seg en klubb som etterlevet sine verdier ROS (respekt, 
omsorg og samhold). 
 



 
 
Komiteene og deres arbeid 
Alle komiteene ble presentert helt kort, og disse er: 
 
Sprangkomiteen 
Dressurkomiteen 
Kafekomiteen 
Ungdomskomiteen 
Rideskolekomiteen 
Sprangkomiteen  
Dugnadskomiteen 
   
Dugnadskomiteen presenterte litt av arbeidene som gjøres i deres komite, og ba alle 
medlemmer om å sette av tid til å delta på den annonserte vårdugnaden som skal 
avholdes 14. mai. 
 
 

Valg av sportskomite  
Etter vedtak i årsmøte skal de velges nye sportskomite med leder (sportskoordinator) 
på første medlemsmøte etter hvert årsmøte. Etter årets valg er sammensetningen av 
komiteen som følger: 
 
Stine Olsen, Leder og Sportskoordinator 
Kamilla Kjiile Pettersen, Ungdomsrepresentant 
Therese Moen Hansen, Vara for ungdomsrepresentant 
Anne Grete Jakobsen Hansen, Medlem 
Thea Pedersen, Medlem 
Sofie Wiik Westberg, Styrerepresentant  
 
Det bemerkes at det i etterkant av møtet er kommet inn forslag til endring av rutine for 
valg av ungdomsrepresentanter til sportskomiteen. Slik retningslinje for valg til 
sportskomiteen i dag er vedtatt, er de på ingen måte i tråd med barne- og ungdomsidretts-
bestemmelsene til NIF. I «retningslinjer for ungdomsidrett» står det eksplisitt at man ikke 
skal kvotere på plasser i komiteer og utvalg innenfor idretten.  
 
Det ble i møtet flere ganger forsøkt å finne en pragmatisk måte å løse valget på, slik at 
ingen barn skulle føle seg tilsidesatt, men flere medlemmer henstillet møtet til å følge 
vedtak fra 2014. Et vedtak som ikke gav åpning for mer enn en ungdomsrepresentant og 
ikke to, i tillegg til vara. Det som oppstod var at det kom inn forslag på tre navn, og som 
resulterte i at man måtte gå til votering blant barn.  
 
Styret tar valget til etterretning, og vil på selvstendig grunnlag vurdere ordningen med 
valg av representanter til sportskomiteen. 
  
 
 
 



 

Neste møte 
 
Styreleder opplyste om at det neste medlemsmøte er fastsatt til 20. april. 
Styret ber alle som har saker om å sende disse inn til post@trso.no 
 
Innkalling med saksliste kommer nærmere møtedato. 
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