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1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning
Klubbens navn er Majorplassen Ryttersportsklubb (MRSK)
MRSK ble stiftet i 1995
MRSK er en selvstendig, frivillig klubb, som er tilsluttet Norsk Rytterforbund (NRYF)
2. Formål
MRSK har et tredelt formål:
 Tilby alle sine medlemmer en forståelse for samspill mellom hest og rytter, samt sikkerhet i
omgang med hest.
 MRSK skal framelske rideglede og et sosialt, inkluderende miljø blant alle klubbens
medlemmer, uansett alder, rideferdigheter og ambisjoner.
 For våre aktive ryttere skal MRSK bidra etter beste evne til å hjelpe konkurranserytterne
økonomisk, og motytelsene skal være hjelp til stevneavvikling samt kursing av våre øvrige
medlemmer.
3. Oppgaver
For å oppfylle formålet skal MRSK:
 Gi medlemmene mulighet til å tilegne seg faglig kunnskap med omgang og stell av hest.
Sikkerhet er prioritert.
 Gi medlemmene mulighet til å bli trygg på å starte til stevne, slik at de kan utvikle seg som
ryttere, og derfor tilstrebe å arrangere fire klubbstevner årlig.
 Samarbeide om to årlige arrangementer med Stall-K dersom Stall-K ønsker dette- ett
arrangement vinter og ett arrangement før sommerferien.
 Legge til rette for kurs.
 Bistå enkeltmedlemmer med å jobbe frem sponsoravtaler til satsende ryttere som rir ved
Stall-K.
4. Medlemsskap
MRSK har to typer medlemskap:
 Ordinært medlemskap for aktive ryttere
 Støttemedlemskap.
Ordinært medlemskap kan søkes av alle som ønsker å være med i rideklubben. Nedre aldersgrense
for medlemmet er normalt det året medlemmet fyller 5 år. Foresatte må gjøre seg kjent med
vedtektene ved innmelding når medlemmet er under 18 år.
Støttemedlemskap kan søkes av alle som er interessert i MRSK og som gjennom støttemedlemskap
ønsker å bidra til at MRSK som tilbud skal bestå. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettiget og
kvalifiserer ikke for medlemsfordeler.
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5. Inn- og utmelding
Alle inn- og utmeldinger fra MRSK skal skje skriftlig og sendes styret. Medlemmer tas opp
kontinuerlig.
Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.
Inn- og utmeldinger av medlemmer under 18 år skal undertegnes av medlemmets foresatte.
6. Medlemmenes rettigheter og plikter
 Aktive medlemmer har rett til å øve innflytelse via oppmøte på Årsmøtet, og eventuelle
foreningsmøter innenfor rammen av gjeldende vedtekter. Medlemmer som har fylt 15 år er
valgbare til klubbens styre og utvalg, og har stemmerett.
 Alle medlemmer kan søke om rytterstøtte. Støtten blir gitt ut fra dugnadspoeng, som styret
utarbeider regler for.
 Medlemmer plikter å rette seg etter gjeldende vedtekter for MRSK og NRYF. Videre må
alle betale medlemskontingent og eventuelle andre avgifter innen fastsatt tid.
 Medlemmer som deltar på klubbstevner plikter å gjøre de oppsatte oppgavene som
medlemmet er satt til, og følger de retningslinjer som er gitt av styret. Ridehall, kafeteria og
stall forlates i god orden etter arrangementer. MRSK sin virksomhet er basert på frivillig
arbeid og det oppfordres derfor på det sterkeste til at foresatte til medlemmer hjelper til med
kafédrift og utvasking ved behov, på de stevner deres eget barn deltar på.
7. Drift
Det økonomiske driftsgrunnlaget i MRSK er fordelt på tre kategorier:
1. Medlemskontingent som betales hvert halvår. Kontingent fastsettes av årsmøtet.
Kontingenten skiller mellom senior, junior og familiemedlemskap. Støttemedlemmer betaler
et beløp som tilsvarer halv ordinær kontingent.
2. Stevneinntekter. Styret er ansvarlig for å arrangere stevner.
3. Gaver. Styret har ansvar for å søke relevante gavefond.
8. Valgkomité
MRSK skal ha en valgkomité bestående av to personer. Minst en av valgkomiteens medlemmer skal
være utenfor styret.
Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, styremedlemmer, vara, revisor og ny valgkomité.
Forslaget skal fremmes for styret minst 1 måned før årsmøtet. De kandidatene komiteen foreslår må
ha sagt seg villig til å ta i mot valg.
9. Styret
Styret i MRSK består av 8 styremedlemmer: Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær, samt fire
ordinære styremedlemmer. Daglig leder for Stall-K har fast plass i styret og har dobbelstemme.
I tillegg skal det velges en vararepresentant som tiltrer styret med fulle rettigheter ved ordinære
styremedlemmers fravær.
Styret arrangerer styremøter etter behov, dog minst to ganger hvert semester.
Styrets ordinære oppgaver:
 Setter opp terminliste i samarbeid med Stall-Ks daglige leder og med rideskolesjef.
 Fordele arbeidsoppgaver og utarbeide/vedlikeholde funksjonsinstruksjoner slik at alle som
har verv i MRSK har klart definerte ansvarsområder.
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 Forberede og gjennomføre årsmøtet.
 Følge opp vedtak fattet av årsmøtet og av styret selv.
 Informere og rapportere til NRYFs organer i henhold til NRYFs vedtekter.
10. Årsmøtet
Årsmøtet har den høyeste myndigheten i MRSK. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen
utgangen av februar. Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap har like rettigheter på årsmøtet med
de begrensninger som gjelder stemmerett.
Innkalling til årsmøtet kunngjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Saker som
medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.
Saksliste og sakspapirer legges ut for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Faste saker i årsmøte er:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og protokollkomité
3. Valg av møteleder
4. Årsberetning
5. Regnskap og budsjett
6. Fastsetting av kontingenter
7. Valg
Alle medlemmer med unntak av støttemedlemmer har stemmerett ved årsmøtet. For medlemmer
under 15 år, forvaltes stemmeretten av medlemmets foresatte. Styret har ikke stemmerett ved
godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak
av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom minst 1/3 av medlemmene krever
det, eller etter vedtak i styret.
11. Valg
På årsmøtet velges 4 styremedlemmer og 1 vara. Videre velges revisor og valgkomité for neste
årsmøte. Blant styremedlemmene velges styreleder.
Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Alle
styremedlemmer velges for to år, dog slik at bare halve styret velges hvert år.
Alle styreverv velges årlig med unntak av kasserer som velges for to år av gangen.
12. Utmelding av NRYF
Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i klubben ved skriftlig avstemming.
Resultatet av avstemmingen skal legges frem på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig
vedtak.
13. Oppløsning/nedleggelse av Majorplassen Ryttersportsklubb
Forslag om oppløsning/nedleggelse av MRSK må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med
begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner klubben er medlem av minst 6
uker før årsmøtet. Til oppløsning/nedleggelse krevers minst ¾ stemmeflertall. Ved oppløsning
bestemmer årsmøtet hvordan klubbens midler skal forvaltes.

