
tirsdag 11. september 2018

Medlemsmøte i Tromsø Ryttersportklubb 

Medlemsmøtet ble avholdt den 11. september 2018 kl. 1800 på 
klubbens møterom på Rideskolen.  
 
Antall deltakere: rundt 40 personer  
 
Forfall - daglig leder


Agenda


Innledning ved styreleder Thorbjørn Nymo


Presentasjon av interimstyret :


- Thorbjørn Nymo - næringslivsleder, styreleder for N-Norsk Hestesenter i Målselv


- Johanne Størkersen - senioringeniør på UiTø, har og har hatt en rekke tillitsverv i 
idretten og i NITO.


- Johan Robertsen - pensjonist, har hatt en rekke ledende roller i idretten i klubb, 
på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. 


Styreleder har økonomisk kompensasjon for å utøve rollen som styreleder i 
interimstyret. De andre to har ikke slik kompensasjon.


Interimstyret er oppnevnt av Troms Idrettskrets. Det vil ivareta ansvar og drift av 
TRSO inntil klubben er restrukturert og klare til selv å velge et styre på et 
årsmøte.Dette vil følgelig ta tid, da en best gjennomfører eventuell endringer/ 
justeringer i samarbeid med klubbens medlemmer og ansatte. Interimstyret må 
derfor få nødvendig tid til å bli kjent med klubben, dens aktivitet og ansatte.


Interimstyret har respekt for klubbens lange tradisjoner, klubbens stolthet, det store 
arbeidet som er gjort av klubben frem til i dag. Da interimstyret´s leder og 
medlemmer ikke er aktive ryttere eller bedriver hestesport, er det særs viktig at 
klubbens medlemmer og ansatte høres i hestefaglige spørsmål.


Arbeidet med restrukturering av TRSO er basert på tidligere arbeider i styrene og 
det siste interimstyret. Det betyr at forslag til klubbhåndbok skal sluttføres, derav 
implementering av tidligere forslag om etablering av komiteer.
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Å drifte en hestesportklubb er en stor og mangfoldig oppgave. I praksis er alle 
personer involvert for både å sikre hestenes ve og vel, og utøve sporten og 
aktiviteten på en best mulig måte. Interimstyret, ansatte og medlemmene trenger 
betydelig bedre kunnskap om klubbens økonomi, utgifts- og inntektsfaktorer for å 
kunne ta beslutninger om kostnadsfordeling, budsjett og således veien videre. 
Styreleder har startet dette arbeidet i samarbeid med daglig leder og klubbens 
regnskapsbyrå.


Kommunikasjon:


TRSO er på linje med alle andre idrettslag - det er et betydelig antall personer, fra 
alle lag av samfunnet som deler en felles interesse - sin sport. Medlemmene er i alle 
aldre og av begge kjønn, sporten og aktiviteten utøves her via hest og ikke ball 
(bortsett fra polo). Noen er individualister andre er sterkt gruppeorientert. Hestene 
har har kanskje like store variasjoner i sjel og sinn, i størrelse, spenst og fart mv. 
som medlemmene. Det er med andre ord betydelige muligheter for uenigheter og 
konflikt. Det er derfor svært viktig at klubbens medlemmer forholder seg til klubbens 
vedtekter og retningslinjer. God strukturert møtevirksomhet og foraer for utveksling 
av meninger er svært viktig i klubb. Det danner grunnlag for årsmøtenes langsiktige 
beslutninger og styrets daglige arbeid.


Å drifte en stor klubb krever ansatte. Det er styret som ivaretar arbeidsgiver ansvaret 
for daglig leder. Slik at ansatte skal forholde seg til daglig leder og daglig leder til 
styrets leder. Klubber som må drifte med ansatte må således også forholde seg til 
arbeidslivets regler.


TRSO er en stor klubb - aktiviteten er summen av hva medlemmene, nettverket 
rundt disse og ansatte bidrar med. Så også kvaliteten på både ridningen og på 
anlegget i seg selv. Hvis det er noe «du» kan gjøre, så gjør det - når det er til beste 
for hesten, sporten og miljøet. Ingen klubber fungerer uten dette frivillige bidraget, 
de beste klubbene «oser» av frivillighet og delaktighet til felles beste.


Hestemøkk:


En ting har vi definitivt sammen - møkka!


Det er nå engang slik at klubben ikke kan fortsette som tidligere. Nye nasjonale krav 
er vedtatt for håndtering av hestemøkk. Dette vil koste penger og må tas inn i 
fremtidige budsjetter.


1. Hvordan blir vi kvitt gammel og ny møkk som er deponert på anlegget i dag. 

2. Hvordan løsning velger vi for fremtiden?
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Daglig leder og styremedlem Johan Robertsen arbeider nå med saken, og vil 
fremme løsninger på kort og lang sikt.


Møtet bar preg av god dialog mellom det nye interimstyret og møtedeltakerne.


I så måte bar flere utsagn fra medlemmene preg av vilje og optimisme for fremtiden:  

Hest og ridning for alle 
Ikke to sider - En klubb 

Stevner på tvers! 
Bygge en god Arbeidsstokk og et godt arbeidsmiljø! 

Vi ser fremover! 

ref. J.R.
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