Notat fra styremøte 10.3.14
Tid og sted: Telefonmøte 10.3.14. kl 20.00
Tilstede: Monica Hauan, Ann-Hilde Hartvigsen, Julia Fjellberg, Karianne Wæraas, Katrine Figenschou
Olsen og Eli Bugge
Meldt forfall / ikke tilstede: Eva Britt Birkenes og Eva-Cathrine Nilsen

6/14 Forrige referat
Monica oppsummerte konstitueringen
Referat godkjent

7/14 Fordeling av oppgaver
Vi trenger personer til følgende oppgaver
•
•
•

Presseansvarlig -Monica
Kurs og utdanning -Eva C ?
Ansvarlig for klubbmedlemskap -Eli Bugge

Monica skal ut over dette komme med et forslag til flere oppgaver og ansvarspersoner.

8/14 Post
Ingen innkommen post
Julia sjekker med Svein Tore om han ennå mottar post på vegne av FRYK.

9/14 Økonomi
Ingen spesiell info.
Kasserer følger opp utestående fordringer.

10/14 KM Søknader
Vi har mottatt søknad fra Hammerfest Rideklubb om å få holde KM-dressur 23-24.08.14.
Hammerfest får innvilget sin søknad om avholdelse av KM 23-24.08.14

Det er ikke mottatt noen søknader på avholdelse av NNM-dressur for klubblag . Julia sender ut en
forespørsel til klubbene om dette. Får vi ingen søknader går forespørselen videre til Troms
Rytterkrets.

11/14 Kurs i regi av FRYK
Der er planlagt to kurs:
Stewardkurs - Julia sender ut forespørsel til klubbene om hvor mange deltakere de ønsker plass til.
Julia fortsetter dialogen med NRYF.
Grønt kort kurs for kursholdere – Kan Eva C ta seg av organisering av dette?

12/14 Terminliste/aktivitetsliste
Varanger Rideklubb ønsker å holde et distriktstevne i dressur helgen 23-24 august. Dette er
imidlertid samme helgen som KM. Julia sender derfor en forespørsel til Varanger Rideklubb om de
kan flytte stevnet til helgen 16-17.08.14.
Det er ønskelig at flere kurs kommer med på terminlisten. Julia sender ut en forespørsel til klubbene
om det er noen kurs de kan ha med på felles terminliste (ikke ridekurs)

13/14 Forventninger fra klubbene
Monica oppsummerte klubbenes forventninger (ref mail 10.3 fra Eva Britt)
Innspill:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til større samhold mellom klubbene-aktivitetslisten
Sørge for aktivitet i de ulike grenene: En klubboppgave
o Dressur
o Sprang
Få flere ENGASJERTE medlemmer – Klubbene må forsøke å ta tak i dette
Samarbeid / målretta utvikling – melde inn kurs til terminlisten, Ungdomsrep samler
ungdommene i klubbstyrene.
Få flere ponnimålere sånn at vi kan få ponniklasser (ny ponnimåler i Tana fra februar -14)-Vi
har fått utdannet ponnimålere. Eva Britt legger ut kontaktinformasjon på hjemmesiden
Samordne og organisere aktivitetene rundt i klubbene- Terminliste og Grønt Kort
Klubbutviklinger – Nina Nilsen Klubbguide
Aktiv mot klubb – Sende mail med forespørsler, Eva Britt legger nyhetsbrev fra NRYF ut på
hjemmesiden
Teknisk personell kurs / Arrangere kurs for teknisk personell / legge til rette for utdanning av
teknisk personell / Utdanne flere stevnepersonell, dommere- Vi jobber med stewardkurs
Hjelpe klubbene på veien videre - klubbguide
Kretsen skal ha et velfungerende styre med engasjerte medlemmer som ønsker å jobbe for
hestesporten i Finnmark!

•
•
•
•
•

Skape godt fellesskap og samarbeid
Samkjøre treninger og terminliste – ref ovenstående
Være rollemodeller for klubbstyrene mht samarbeid
Hjelpe til å arrangere flere stevner – Hjelper til på mesterskap, forsøke å legge til rett samt
kurse teknisk personell
Informasjonsflyt / Mer synlig (info) / INFO – Bruke mail og hjemmesiden flittig

14/14 Representasjon og styreverv
Regelverket sier at man ikke kan sitte som styremedlem i en klubb og representere en annen i
konkurranser. Monica følger opp denne saken.

15/14 Eventuelt
Monica oppfordrer til lesning av kretshånboken
Organisasjonsplanen drøftes på neste møte
Katrine refererte fra dialog med NRYF om arbeid med ungdom i klubbene og hennes oppgaver som
ungdomsrepresentant. Tema fra NRYF i 2014 er forebyggelse av mobbing.
Eva Britt - Legger ut informasjon om Lederkurs for ungdom i regi av Finnmark Idrettskrets på
hjemmesiden og oppfordrer klubbene til å sende deltakere. Katrine legger ved en beskrivelse av
kurset.
Forslag til tema på årets kretsting - rekrutteringstiltak.
Styremedlemmer i FRYK må på respektive facebooksider oppfordre til å lese på hjemmesiden vår.

Dato og tidspunkt for neste møte avtales på mail.

Vadsø 10.03.14

Julia
Referent
(referatet godkjent i styremøte 6.5.14)

