
Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.  
Tirsdag 12. april kl. 19.00  

 
Lofsrud Gård, Hovedbygningen (Det hvite huset) 

 
Frist for å melde inn saker er minimum  

2 uker før årsmøtet ( 29. mars).  
Send på epost til ingvild@snodig.net 

Saksliste 
  1. Åpning av møtet ved styrets leder.  
      Registrering av stemmeberettigete deltakere 
  2. Valg av møteleder 
  3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen  
      med møteleder 
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  5. Godkjenning av årsregnskap og gjennomgang av  
      årsberetning og budsjett. 
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor. 
  7. Fastsettelse av medlemskontingent/familiemedlemskap 
  8. Vedtektsendring (se vedlegg) 
  8. Valg av styre 
  9. Innkomne forslag 
 10. Eventuelt 

Vedlegg som regnskap etc sendes ut i løpet av uke 14. 



 

VEDTEKTSENDRING 
 
Rideklubbens nåværende vedtekter finner du på snord.no, under arkfanen «Rideklubben». 
 
På grunn av flere endringer i Norges Idrettsforbund sin lov, må også Søndre Nordstrand Rideklubb endre 
sine vedtekter, da idrettens vedtekter overstyrer rideklubbens.  
Norges Idrettsforbund skriver:  Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. 
Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016. 
 
§2 Endres fra: 
 
§ 2 – 
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund. Klub-
ben har sete på Lofsrud gård i Søndre Nordstrand bydel. Klubben er medlem av idrettens samarbeidsut-
valg i bydelen. 
 
Til: 
 
§ 2 – 
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund. Klub-
ben har sete på Lofsrud gård i Søndre Nordstrand bydel. Klubben er medlem av idrettens samarbeidsut-
valg i bydelen. Norges Idrettslags lovnorm overstyrer rideklubbens vedtekter, og er vedtatt på årsmøte 
som rideklubbens lovnorm. 
 
 
I tillegg ønsker styret å legge til ordet «minimum» i §5: 
 
Opprinnelig tekst: 
 
8. Valg av følgende tillitsmenn:  
a. Styret bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer, ett styremedlem og en ungdomsrepre-
sentant (16-19 år), samt 2 vararepresentanter. Styret skal bestå av både kvinner og menn.  
 
Endres til: 
 
8. Valg av følgende tillitsmenn:  
a. Styret bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer, minimum ett styremedlem og en ung-
domsrepresentant (16-19 år), samt 2 vararepresentanter. Styret skal bestå av både kvinner og menn.  
 
Årsaken til denne endringen er en inkonsekvens i forhold til en setning lenger ned i samme avsnitt, der 
styremedlemmer omtales i flertall. Praksis har alltid vært flere styremedlemmer, ikke bare ett. 
 
 
 
 


