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Protokoll	Styremøte		
Tromsø	Ryttersportklubb	
	
Dato	 05.06.2017	19.00-22.30	
Tilstede	 Rune	Kufaas,	Catharina	R.	Bilsbak,	Øyvind	Korsberg,	Veronica	Wiik,	

Harald	Steen,	Anja	Lind	og	Tonje	Rødberg.	Verneombud	Kathrine	
Kongsli	møtte	på	sak	40.		

Sted	 Rambøll,	Grønnegata	65	
Forfall	 Sofie	Wiik	Westberg	
	
 
Orientering 
Ungdomsrepresentant Cecilie Lagesen valgte 31. mai å trekke seg fra styret grunnet 
mistillitsforslaget som har blitt sendt inn. Varamedlem trer inn som fast styremedlem. 
 
 
37/17 Godkjenning av innkalling 
Styret og kontrollkomiteen skal etter avtale avholde møte i juni. Det ble etterspurt om 
kontrollkomiteen har kommet tilbake til styret med forslag til dato for felles møte og 
gjennomgang av økonomirapporteringene. Kontrollkomiteen har foreløpig ikke kommet med 
forslag til møtetid. 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
 
 
38/17 Gjennomgang av protokoll 
Protokollen ble godkjent uten merknader. 
 
 
39/17 Økonomi 
Det ble gitt en grundig gjennomgang av økonomisk status, samt at samt at det ble redegjort 
for an anbefalt prosess for å kunne bedre klubbens økonomi.  
 
Regnskap 
Resultatet for første tertial er på over 300.000 i underskudd. Dette er en ytterligere svekkelse 
fra mars. Årsaken sammenlignet med i fjor er tre hovedfaktorer: 

- 175.000 i høyere lønnskostnader 
- 50.000 i forsikring, mot 0,- i 2016 da dette kom senere 
- 100.000 høyere forkostander, men her er det avdekket feil og blir korrigert i mai 
 

Likviditet 
Det er fortsatt sterkt fokus på tiltak som kan bedre vår likvide situasjon. Noen av disse er: 

- Stallbokser ble lyst ut for salg for oppstallører i nystallen. 1 boks er solgt, og 1 
innskudd er innløst. Klubben har 1 innskudd igjen å innfri.  

- Innkjøpsstopp i drift, og arbeid med kontakt og avtaler med leverandører.  
- Indeksregulering av kommunalt tilskudd (søkes økt, jfr. Idrettspolitisk dokument) 
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- Konstituert daglig leder har søkt kommunen som 
avdragsfrihet i ytterligere 1 år. Utsettelse av avdragsfrihet til kommunalbanken. 
Avventer svar fra dem.  

- Det er gjennomført møte med banken for å øke kassakreditten med 100K for å 
hjelpe økonomien i perioder der likviditeten er presset.  

- Iverksette purring for å drive inn utestående fordringer. Foreløpig ser det ut til at vi 
har fått inn 200.000 og om utgjør nesten halvparten av fordringer gamlere enn 60 
dager.  

Vedtak: 
Styret ser på den økonomiske situasjon som kritisk, og det må fortsatt jobbes med å bedre 
likviditet, få ned kostnader og øke inntektene. Utvalget som jobber med dette bes jobbe frem 
en redegjørelse til neste styremøte. 

 
Sak 41/17: Dugnad 
Dugnadslister for vårhalvåret skal inn pr 30. juni.  

- Det skal leveres 20 timer dugnad pr oppstallet hest, pr halvår. Ikke-oppfylte 
dugnadstimer faktureres med 200,- pr time. Konstituert daglig leder vil minne 
oppstallører på den forestående fristen for å levere signerte dugnadslister.  

 
Eventuelt dugnadsbidrag for rideskoleelever ble drøftet av styret, oppsummering fra 
diskusjonen: 

- Målet er et fellesskapstiltak, å koble medlemmer sammen, inkludere og involvere 
foreldre og barn på tvers av klubbens ulike deler (rideskole, oppstallører, brukere 
osv).  Det er ikke snakk om «dugnadsplikt», men klubben vil gjennom invitasjon, 
inkludering og felleskapstankegang jobbe videre med å finne gode måter for alle å 
bidra til beste for utvikling av klubbens anlegg, ryttersporten og det sosiale miljø 
på stallen.  

- På klubbens dugnad i mai, deltok flere fra rideskolen, både barn og voksne. Dette 
synes vi er en veldig hyggelig utvikling. 

Vedtak: 
«Konstituert daglig leder setter opp status etter at alle har levert dokumentasjon for dugnad 
pr. 30. Juni, og utfakturering av eventuelle ikke-oppfylte timer.”  
 
 
 
40/17 Organisering av klubben og forhold for ansatte 
Rune viste til tidligere arbeid knyttet til klubbens organisasjonsplan som hittil er gjort av det 
tidligere styret. Nåværende styre anbefaler også klubben å gjøre organisasjonsmessige grep 
for å: 

- Å gjøre klubben bedre i stand til å løse de oppgaver klubben har, på en mer 
effektiv måte. 

- Synliggjøre ansvar, roller, budsjett- og utviklingsansvar knyttet til de ulike deler 
av klubben. 

- Sikre at klubbens organisering er hensiktsmessig for å sikre effektiv samhandling 
mellom klubbens ulike avdelinger; rideskole, drift og sport. 
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Kathrine viste til erfaring og tilegnet kunnskap om drift av rideskole som 
kan sikre større oversikt i eventuell inntjening. Kathrine ønsker også å kunne bruke mer av sin 
tid til å utvikle rideskolen driftsmessig og økonomisk.  
 
Styret har imidlertid vært forsiktig med å gå for raskt fram i denne prosessen, all den tid 
daglig leder er 100% sykemeldt. Styret mener uansett det fortløpende er nødvendig å se på en 
omlegging av klubbens organisering, for å sikre klubbens økonomiske bærekraft framover.   

 
Vedtak: 
”Utvalget som jobber med organisering og klubbutvikling fortsetter sitt arbeid, men skal se 
mer spesifikt på organisering som  sikrer større bærekraft. Konstituert daglig leder og 
Kathrine ser på mulighetene for at Kathrine kan komme med forslag til utvikling av driften av 
rideskolen. 

Styrer vil også ettertrykkelig tilbakevise påstander som at styre ønsker å legge ned 
rideskolen” 

 
Forhold for av de ansatte: 
Det har i perioden 21.03–07.06 vært avholdt to personalmøter der styrerepresentanter har vært 
tilstede. Konstituert daglig leder rapporter om at arbeidsmiljøet i stor grad preges av 
situasjonen som klubben befinner seg i. De ansatte ønsker verken å bli «brukt» eller dratt inn 
til inntekt for noen sider av saken. De ansatte tar det svært tungt at barn og unge i klubben 
rammes av pågående konflikter i miljøet.  
De ansatte opplever at de har et godt miljø og samhold seg imellom.   
 
Styret og de ansatte understreker at det er viktig å få kontroll på situasjonen. Det er viktig at 
medlemmer respektere de retningslinjer som finnes, og at ansatte, styret og medlemmer etter 
beste måte prøver å etterleve klubbens verdier Respekt Omsorg Samhold, selv når det er mest 
utfordrende. De ansatte og styret understreker at oppførsel som ikke er i tråd med klubbens 
verdier eller gjeldende regler eller retningslinjer, ikke kan legitimeres pga. uenigheter eller 
personlige interesser.  
 
Verneombud og konstituert daglig leder har ikke mottatt varsler som følge av det nye styrets 
arbeid, og rapporterer om at det ikke har forekommet noe kritikkverdig i forhold til hvordan 
styret har håndtert sin arbeidsgiverrolle overfor de på.  
 

Vedtak: 
«Det er enighet mellom styret, konstituert daglig leder og verneombud om at det er positivt å 
utrede endring i organisering. Ansatte representanter og styret forbereder et saksfremlegg for 
omorganisering. Medlemmer involveres i egen prosess. Vedtak om ny organisasjonsplan vil 
vedtas av årsmøtet» 

«De ansatte har styrets fulle støtte og får etter behov bistand fra styrets medlemmer, og vil om 
ønskelig få bistand og støtte fra bedriftshelsetjenesten».   

«De ansatte ønsker å arrangere noe for de yngre under 18 år, for å samle de yngre i en 
krevende situasjon. Dette støttes av styret».  
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Sak 42/17 Ekstraordinært årsmøte 
Styret mottok 30.mai krav om ekstraordinært årsmøte fra en gruppe av klubbens medlemmer 
innsendt av Rune Hansen. Krav om ekstraordinært årsmøte begrunnes i fire forhold, og retter 
mistillit til det sittende styret: 
 

- Ansatte og arbeidsforhold 
- Økonomi 
- Frivillig arbeid 
- Unnlatelse av å innløse  

 
Det skal på det ekstraordinære årsmøtet velges nytt styre. 
 
Det ble i brevet fremsatt ønske om årsmøte den 15. Juni. Dette er ikke mulig å få til dersom 
man skal forholde seg til lagets lov. 
 
Vedtak: 
”Styret kontakter valgkomiteen, og ber de forberede forslag til nytt styre, og kaller inn til 
ekstraordinært årsmøte den 28. Juni.” 
 
 
 
Avslutningsvis: 
 
Samtlige i styret utrykker stor beklagelse for at de voksne ikke klarer å samle seg om 
klubbens felles mål som skal være idretten, sporten og barn/unge.  
 
Styret understreker at diskusjoner og saker skal løses gjennom dialog i klubbens formelle 
organer, som komiteer, medlemsmøter eller som tilsendte saker til styret og administrasjon.  
 
Styret tilbakeviser på det sterkeste de rykter som er fremmet den siste tid om at styret skal ha 
truet klubbens medlemmer.  
 
Styret ber om at det tas ekstra hensyn for å skjerme klubbens barn og unge fra pågående 
konflikt, og at voksne medlemmer setter klubbens omdømme foran personlige interesser.   
	
	
_________________________________	 	 	 ___________________________	
Veronica	Wiik	 	 	 	 	 Øyvind	Korsberg	
Nestleder	 	 	 	 	 	 Styremedlem	
	
	
	
______________________________	 	 	 	 ____________________________	
Harald	Steen	 	 	 	 	 	 Catharina	Bilsbak	
Varamedlem	 	 	 	 	 	 Styremedlem		
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__________________________________	 	 	 ____________________________	
Anja	Lind	 	 	 	 	 	 Rune	Kufaas	
Varamedlem	 	 	 	 	 	 Styreleder	
	
	
__________________________________	 	
Tonje	M.	Røberg	 	
Konst.	daglig	leder	 	 	 	
	
	
__________________________________	 	
Kathrine	Kongsli	 	
Verneombud	(signert	for	sak	40/17)	 	 	 	 	
	
	
	


