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Styrets sammensetning 

Leder: Anita Dahlen 
Nestleder: Line Gundersen 

Styremedlemmer: Caroline Frislid, Anja Bondø og Marie Hallaren (trakk seg oktober 2022) 

Varamedlemmer: Cecilie Gundersen 

 

Styrets møter 

Det er avholdt 7 styremøter hvor 17 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

Styret har vært opptatt av å gjennomføre aktiviteter og arrangementer, stevner, rekruttere medlemmer 

inn i hestesport(en) og å styrke økonomien i klubben. Tilstedeværelse på sommereventyret, samt å 

arrangere medlemsmøte.  

Aktivitet 
Det har vært arrangert flere Pay and Jump (sprang) på Stall Granly, og vi avsluttet året med å 

arrangere et innendørs på Bratsberg Ridesenter. Vi har i 2022 arrangert 3 stevner, ett klubbstevne 

inne, og ett distriktsstevne utendørs på Stall Granly, og ett distriktsstevne innendørs på Bratsberg 

Ridesenter. Det har blitt gjennomført ett medlemsmøte. 

Det er også utdannet teknisk personell, en person som steward, i klubben.  

Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 1 8 14 3 19 45 

Menn  1 1  6 8 

Totalt 1 9 15 3 25 53 

 

 

 

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  
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Investeringer 

Klubben har siden oppstart investert i noe teknisk utstyr og materiell for å gjennomføre 

arrangementer: 

   

  
 

   

  

25 stk 

 

   

 

Årsregnskap  

Resultatregnskap 2022 og budsjett for 2023 legges på hjemmesiden.  


