Protokoll fra møte i interimsstyre for Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO)
Alfheim, 20.juni 2018 kl.18:00-20:25
Tilstede: Thorbjørn Nymo, Johan Robertsen, Johanne Størkersen, Sylvi Ofstad (ref)
Saker:
1) Konstituering
Troms idrettskrets har oppnevnt nytt interimsstyre for TRSO. Virksomhetstiden er satt til
4.kvartal 2018 med målsetning at det da skal gjennomføres årsmøte med valg av nytt
ordinært styre i TRSO.
Interimsstyret består av Thorbjørn Nymo (leder), Johanne Størkersen og Johan Robertsen
(medlemmer). TIKs administrasjon fungerer som sekretær.
2) Gjennomgang av status for TRSO og sluttrapporten fra det forrige interimsstyret.
Oppsummering av de saker som er håndtert av siste styret, herunder sak med
Arbeidstilsynet, avtaler med kommunen angående håndtering av møkk og flere andre saker.
Leder Thorbjørn Nymo redegjorde for sin kommunikasjon, oppfølging og møter med daglig
leder og de ansatte i TRSO.
Vedtak: orientering tas til etterretning.
3) Økonomisk status for TRSO
Økonomirapport pr.31.5.18 viser et underskudd på kr.409.860.
Det økonomiske grunnlaget for driften av TRSO er viktig for den fremtidige styring og drift av
hele TRSOs virksomhet.
Vedtak:
Det skal gjøres en full gjennomgang og kartlegging av den økonomiske situasjonen for TRSO
med hensikt å få kartlagt hvor inntjening og kostnader ligger i alle organisasjonsområder.
Dette for å legge grunnlag for rekalkulering og reprising av TRSOs virksomhet i fremtiden.
Styreleder gis fullmakt til å engasjere regnskapsfirmaet til å lage en kartlegging.
Det må legges en plan for at den økonomiske driften i 2018 går i balanse.
Det må gjøres ny avtale om kassakreditt hos DNB. Styreleder gis ansvar i saken.
4) Utarbeide organisasjonsplan for TRSO som er basert på forslagene som foreligger fra
tidligere styrer og forrige interimsstyre. For øvrig vil vi se til klubbhåndboken.
Vedtak:
Interimsstyret setter seg inn i forslag til ny organisasjonsplan. Det utarbeides forslag til
innhold, mandat og budsjett for de ulike komiteer. Herunder skal det utredes forslag til
hvordan ressursene i administrasjonen skal benyttes slik at TRSO fungerer til det beste for
driften av klubben og for medlemsvirksomheten.
Vi inviterer Norges Rytterforbund til et møte i saken for å benytte deres kompetanse.
5) Neste møte: 20. august
Thorbjørn Nymo
Sylvi Ofstad, referent
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