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ÅRSBERETNING FRA INTERIMSSTYRET FOR PERIODEN JUNI 2017 TIL 21. MARS 2018. 

Oppnevning og mandat 

Troms idrettskrets oppnevnte i juli følgende interimsstyre for Tromsø Ryttersportsklubb: 

 

Knut Wilhelmsen, leder 

Inger Lise Brones, medlem 

Knut Bjørklund, medlem 

 

Idrettskretsen hadde som intensjon at interimsstyret skulle ha sin virksomhetsperiode maksimalt ut 

2017. Det ble tidlig på høsten klart at arbeidsomfanget var vesentlig større enn først antatt, i forhold 

til den tid som interimsstyret hadde avsatt, og hadde kapasitet til å utføre. Det ble derfor besluttet i 

november å forlenge interimsstyreperioden til ut februar. Pga vinterferie i skolene og andre forhold 

ble perioden ytterligere forlenget til mars 2018. 

 

Interimsstyrets virksomhet 

Interimsstyret hadde sin første samling på idrettsanlegget i Ringveien den 2. august 2017. 

Siden da har interimsstyret hatt 15 fysiske møter, 4 telefonmøter, og mange arbeidsmøter (to fra 

interimsstyret). 

 

I tillegg har et eller flere styremedlemmer hatt i alt mange møter og befaringer med representanter 

for kommune, bankforbindelse, Arbeidstilsynet og andre aktører som berører driften av idrettslaget 

og idrettsanlegget. 

 

Interimsstyret har også hatt møter med medlemmer i klubben, tidligere styremedlemmer og ansatte. 

Dette for å få oversikt over de mange konfliktområder i klubben, og motsetninger mellom 

enkeltpersoner. Disse møtene har vært fortrolige, og det foreligger derfor ingen skriftlige notater 

som er tilgjengelige for andre enn interimsstyrets medlemmer. Daglig leder har ikke deltatt i disse 

møtene. 

 

Møtereferater 

Vedtak og beslutninger fra interimsstyret er jevnlig publisert på klubbens hjemmeside. 

 

Honorar for interimsstyret 

Interimsstyret har ikke mottatt noen honorar for sitt arbeid. Klubbens økonomi er heller ikke belastet 

med andre utgifter for interimsstyret som møtelokaler, telefonregninger, reise-/kostutgifter. 

 

Kontakt med ulike tilsynsmyndigheter: 

Arbeidstilsynet.  

TRSO ble pålagt å gjennomføre en psykososial undersøkelse av arbeidsforholdene blant de ansatte. 

Denne ble avsluttet i februar 2018. Rapport med tiltaksplan utarbeidet i samråd med ledelse og 

tillitsvalgt er oversendt Arbeidstilsynet innenfor den avtalte tidsfrist i mars 2018 
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Det lokale elektrisitetstilsynet 

Oppfølging av tilsynsrapport fra 2016. Gjelder avvik i interne rutiner som ikke har vært lukket. Saken 

er rapportert til Direktoratet for sivilt beredskap. 

 

Mattilsynet 

Forhold omkring dyrevelferd.  

 

Fylkesmannen i Troms, Miljøavdelingen (Tromsø kommune som har fått delegeret tilsynsmyndighet) 

Forhold omkring deponering av møkk. 

 

Formålet med interimsstyrets kontakt med tilsynsmyndighetene er å påse at klubbens drift er i 

samsvar med myndighetskrav. Få avdekket eventuelle avvik, og få konsekvenser av disse innarbeidet 

i klubbens tiltaksplaner og budsjetter. 

 

Kontakt med Ryttersportsforbundet 

Interimsstyret har fått utpekt en kontaktperson i Norges Ryttersportsforbund som vil kunne bistå 

klubben i arbeidet med organsiering. 

 

Kontakt med media 

Interimsstyret har besvart henvendelser fra media, som har hatt tilgang via sosiale medier til den 

informasjon som medlemmene har fått. 

 

Kommunal garanti på lån fra Tromsø kommune 

Klubben har to lån i kommunalbanken. Tromsø kommune har stilt kommunal garanti for lånene. Det 

har vært søkt om og innvilget avdragsfrihet på lånene de siste årene. Interimsstyret første oppgave 

var å søke om fornyet aksept fra kommunene om forlengelse på avdragsfriheten i ytterligere et år til 

sommeren 2018. 

 

Kassakreditt i DnB 

Kassakreditten på 250.000 kr ble omsøkt forlenget fra 1.9.2017 til 31.8.2018. Det er nødvendig for 

klubben å ha en slik kassakreditt for å ivareta de løpende utgifter som er ganske jevnt fordelt hver 

måned i året. Dette i motsetning til inntektene som svinger fra måned til måned. 

 

Vakthold 

Securitas er engasjert til daglig vakthold av idrettsanlegget fra 1.2.2018. Avtaleperioden er på 12 

måneder. 

 

Tilbakebetaling av lån fra oppstallører 

Lån fra i alt ni oppstallører er tilbakebetalt i februar 2018, med samlet beløp på kr 419.000,00. 

Dermed er alle slike private låneavtaler innfridd og slettet. Interimsstyret har gjort dette av mange 

årsaker, noe som burde vært gjennomført for flere år siden. Interimsstyret har bedt daglig leder påse 

at ingen blir skadelidende av vedtaket i forhold til avtaler og disposisjoner som har vært tatt med 

basis i de betingelser låneavtalene hadde. 

Neste oppgave er å få alle leiekontrakter for stallene gjennomgått og utformet med like vilkår for alle 

leietakere. 
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Organisering og drift av TRSO 

Interimsstyret fikk tidlig erfare at det var mye uro i komiteene. Det ble oppfattet slik at interimsstyret 

så det som nødvendig å innføre stopp i inntak av nye medlemmer.  Også uklarheter omkring ansvar 

for arrangementsgjennomføring og økonomi, har gjort det nødvendig å utarbeide nye og klarere 

retningslinjer for komiteens organisering og virksomhet. 

 

Omorganisering av idrettsanlegget 

Interimsstyret har på egenhånd vurdert en omorganisering av klubben og idrettsanlegget. Formålet 

er å få en bedre egnet organisering, hvor klubben i størst mulig grad skal kunne ha fokus på 

aktiviteten.  Mange klubbmedlemmer har uoppfordret kommet med innspill.  

 

Beretningen vil bli supplert før det ekstraordinære årsmøtet. 

 

 

 

Tromsø 14. mars 

 

Knut Wilhelmsen (sign.)   Inger Lise Brones (sign)  Knut Bjørklund (sign) 


