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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 5/2014

Den 14.11.2014

Espeland Ingeborg Bjerregaard, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

Andre til stede:
Forfall medlemmer: Marte Espeland,
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 29-2014

Fraværende medlemmer:0

Siden sist
Utviklingsforum
Marit W deltok fra grenutvalget i voltige.
Det ble bl.a. diskutert rekrutteringstiltak, grenkonferanse og nytt grønt kort-kurs. Det var
også TKR-møte søndag. Noen få endringer, ingen viktige for vårt reglement.
Stevne i Sandnes 8.november. Mange deltagere. Anna Andersson fra Sverige var dommer.

Sak 30-2014 Grenkonferanse 2015
NRYF har tatt initiativet til en felles samling på Thon hotell Gardermoen. Tid 17.18.januar.
Det blir felles foredrag lørdag formiddag, deretter lunsj og grenspesifikke saker etter lunsj.
Pris pr. deltager lørdag kr 500. Det blir neppe aktuelt med felles middag og overnatting for
vår gren.
Tilbakemelding til NRYF - Antall deltagere ca 15?
Vi tar stilling til evt. Reisestøtte / dekking av utgifter når vi får mer konkrete tall å forholde
oss til.

Sak 31-2014 Søknad om reisestøtte for dommer til Flyercupstevne fra Sandnes og
Jæren RK
Det søkes om
Flybilett 3873 kr
Dommerhonorar 800 kr
Parkering 160 kr
Bensin 5550 kr

Vedtak: Flybillett kr 3873 dekkes.

Sak 32-2014 Grenutvalg 2015
Marte ønsker å tre tilbake. Det er sendt ut forespørsler til Rogaland og Østfold. Ingen
konkrete tilbakemeldinger foreløpig. Bør være på plass innen 1.desember.

Sak 33-2014 Klubbhøring
Grenutvalget har ingen konkrete innspill i denne saken, men synes det er viktig at det
legges opp til aktiviteter i klubbene som det ikke kreves lisenser for å delta på. Vi ønsker
en bredde i aktivitetene som inkluderer flest mulige grener, ikke bare sprang og dressur.
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Sak 34-2014 Søknad om reisestøtte / internasjonale konkurranser
Det har kommet en søknad innen fristen 1.november. Det søkes om kr 6253 som reisestøtte
for Emilie Meyer Christensen.
Vedtak: Det tilkjennes reisestøtte kr 6253 for sesongen 2014.

