
Protokoll fra styremøte 
 
Organisasjon:  Aust-Agder Rytterkrets  
Møtenummer:  Ukjent 
Dato:   25/06-2020  
Tidspunkt:  Kl. 19:30-21:00 
Sted:   Arendal og Grimstad Rideklubb 
 
Tilstede: Nina, Susanne, Camilla, Cecilie, Trine, Alexandra og Emil. Frode er med via nett.  
 
 
Sak nr. 0 – Innledning 
Dette er første gang det nye styre møtes og det innledes med et arbeidsmøte hvor det snakkes om 
hvordan det nye styre ønsker å jobbe fremover. Der det er behov vil det avholdes arbeidsmøter før 
styremøtet. Arbeidsmøtene vil ikke protokollføres, men dersom det er tydelige diskusjoner skal dette 
oppsummeres i gjeldende sak i styremøtets protokoll. 
 
 
Sak nr. 1 – Protokoll fra forrige styremøte (årsmøte) 
Gjennomgang av protokoll fra årsmøte.  
 
Vurderinger/vedtak: 

• Sak nr. 1 – Stemmeberettigede 
o Det bemerkes at sittende styre har stemmerett ved årsmøte. Vi kommer til å sjekke 

opp i det og ønsker å endre det for fremtiden. 

• Sak nr. 2 – Innkalling, saksliste og forretningsorden 
o Alle årsmøtepapirer inkludert regnskap må sendes ut tidligere (minst 1 mnd. før). 

Innkallingen bør også legges offentlig på hjemmesiden. 

• Sak nr. 3 – Valg av dirigent, sekretær og rep. til å undertegne 
o Det bemerkes at det er uvanlig at valgt møteleder/dirigent og sekretær var fra 

sittende styre. Regler her må undersøkes.  

• Sak nr. 4 – Årsberetning 
o Det er ønskelig med tettere dialog med klubbene bl.a. for å få direkte ufiltrert 

informasjon fra dem. 

• Sak nr. 5 – Revidert regnskap 
o Camilla tar en nøye gjennomgang når hun får tilganger. 

• Sak nr. 6 – Kontingent 
o OK 

• Sak nr. 7 – Budsjett 2020 
o Merkes at det ble påstått at Covid-19 ikke kom til å påvirke budsjettet. Vurderinger 

må gjøres.  

• Sak nr. 8 – Valg  
o Mot neste årsmøte må regler gjennomgås i forkant. Bl.a. er klarhet i 

stemmeberettigede noe som må klareres.  
 
 
 
  



Sak nr. 2 – Eventuelt. 
 
Internkommunikasjon 
Det vedtas enstemmig at det nye styre organiserer så medlemmene kan kommunisere mellom 
styremøtene på Facebook. Dette skal støttes av en ny gmail-konto med fellesepost og digitalt arkiv 
for god historikk.  
 
Emil skal organisere dette.  
 
 
Overlevering fra forrige styre 
Det vedtas enstemmig at styre/krets stiller krav til gammelt styre om at alle dokumenter og tilganger 
overleveres nytt styre innen 2 uker.  
 
Emil vil kommunisere dette skriftlig via mail til det gamle styret hvor han ber om dette.  
 
Dersom gammelt styre ikke overleverer informasjon skal saken eskaleres i «systemet» og arbeid for å 
lage nye lover starte. Vedr. lover skal disse basere seg på de siste lovnormene for særkretsene.  
 
 
Kretsleir 2020 
Det vedtas enstemmig at styre/krets jobber mot å avholde kretsleir i 2020 i tråd med tradisjon fra 
2019. Det tas sikte på å avholde denne i høstferien.  
 
Emil og Frode starter på dette arbeide med å klargjøre praktiske detaljer.  
 
 
Neste styremøte 
Det vedtas enstemmig at dette settes til egnet tid etter fellesferien. 
 
 
 


