


ASKER RIDEKLUBB INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2020 

Tid: mandag 16. mars kl. 19.oo, registrering av fremmøtte kl. 18:45 
Sted: Bergvang Gård, 2. etasje, Bergvangveien 12A, 1384 Asker 

Til behandling foreligger: 

1. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av stemmeberettigede
4. Behandle Asker Rideklubb Årsmelding for 2019
5. Behandle Asker Rideklubb regnskap for 2019 i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker- se årsmelding
7. Fastsette medlemskontingent for 2021
8. Vedta budsjett for 2020
9. Behandle organisasjonsplan
10. Valg

a)
b)
c)
d)

Leder for 2 år 
2 styremedlemmer for 2 år 
2 styremedlemmer for 1 år 
2 varamedlem 1 år 

e)
f)

2 ungdomsrepresentanter som også er varamedlemmer 1 år 
1 revisor for 1 år 

g) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
h) Fastsette representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget

har representasjonsrett

i) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Hanne Nesheim 
Fung. leder 

Andrea Engeli 
Styremedlem 

Asker, 8. mars 2020 
Styret 

L,V\Q_��� 
Line Jensen 

Fung. nestleder 

fl (/\)/J( C r;l,r
Anne Marit Vossktitter 

Styremedlem 

Christin Neumann 
Styremedlem 

Side 2 

Anne Jernsletten 
Styremedlem/. 











* Er avsatt i balansen for 2018, utsatt grunnet grunnforhold og søknadsprosess mot offentlige

myndigheter som søkes løst I 2020

Honorarer 
Det er utbetalt honorar for harving og slådding av ridehuset til Inger Cecilie Reese frem til juli, deretter 

til Line Jensen og Siri Skahjem som overtok dette arbeidet etter at Cecilie dro i permisjon. 

Utover dette er det utbetalt honorarer til sprangkurs med EMV Sports Horses Norway v/Espen 

Wielunski, bakkearbeids- og sprangkurs med Chris Hunt og dressurkurs med Monica Sparre i 2019. 

Honorar til trenere dekkes fullt ut enten av innbetalt kursavgift fra medlemmer eller av aktivitetsmidler 

til ungdom. Det er også betalt honorar til Kristin Tørmoen og Kjersti Døhl Hellerud som har holdt kurs 

innen mental trening og stevneforberedelser og førstehjelpskurs. De sistnevnte er dekket av 

aktivitetsmidler for ungdom. 

Redegjørelse for fortsatt drift 
Etter styrets mening viser regnskapet et rettvisende bilde av utvikling, resultat og stilling. Styret 

bekrefter at fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. 

Med den pågående situasjonen med sterk reduksjon i antall ridehuskontrakter ser styret at det for 

2020 må være fokus på streng prioritering av aktiviteter og vedlikehold i ridehuset. Dette er hensyntatt 

i budsjett og planer for året som kommer. Etter noen år med store og utfordrende saker som 

karantener på grunn av salmonellasmitte, endring av eierskap på Store Berg gård, uteridebane og 

nødvendige utbedringer/vedlikehold av ridehuset ønsker styret i 2020 å sette større fokus på den 

sportslige satsingen i klubben. Medlemmer som ønsker å bidra til dette ønskes velkommen til å ta 

kontakt med styret. 

Redegjørelse for arbeidsmiljø og ytre miljø 
Arbeidsmiljø: Foreningen har ingen fast ansatte. Arbeidsmiljøet har vært godt for styre- og 

varamedlemmene. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at klubbens virksomhet påvirker det ytre miljø 

i negativ retning. 
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Hanne Nesheim 

Fung. leder 

Andrea Engeli 

Styremedlem 

Asker, 8. mars 2020 

Styret 

Line Jensen 

Fung. nestleder 
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Styremedlem 
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Anne Jernsletten 

Styremedlem/Kasserer 
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Christin Neumann 

Styremedlem 

Side 7 










































