Grenutvalg kjøring
Referat fra møte
Dato: 1. og 2. november 2014
Sted: Thon Hotell Linne, Helsfyr, Oslo
Tilstede: Lene Kragh, Ellen Olsen, June Horntvedt, Sofia Mikkelsen, Merete Sandem og Nina
Bakkelund
Forfall: Ingen forfall
Sak
nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Ansvarlig

Frist

Gjennomgang av KR I
Lene sender egen fil videre til Torunn Knævelsrud som innspill til neste
gjennomgang av KR I.

Lene

01.12.14

Kuskeknappen ifm Grønt Kort – Merete ser på dette.

Merete

01.12.14

Gjennomgang av KR IX for kjøring
Se egen fil. Lene sender til Torunn Knævelsrud med beskjed om at vi evt
ønsker møte dersom det er spørsmål.

Lene

Snarest

June
Merete

01.12.14
01.12.14

Lene

01.12.14

Lene

31.12.14

Lene/
Sofia

SNAREST

Aktivitesplanen for 2015 er ikke ferdig, men utarbeides videre.

Lene

01.12.14

Utviklingsorientert ungdom: Det avholdes samling på Alna i 2014. Lene lager
invitasjon og June publiserer.

Lene og
June
Merete

SNAREST

Gjennomgang av ærespriser, cuper, statutter
Alle ærespriser, statutter osv ble gjennomgått. June legger ut på
www.rytter.no og Kjøreportalen. Se pkt 7 for rollefordeling ifm oppfølging
og utregning. For 2014 må dette være på plass før grenkonferansen på
sportsforumet i 2015.
Gjennomgang av planer og rapportering
Sportsplan ble gjennomgått og revidert. June legger ut revidert plan og
Lene sender gjennomgang av oppnådde mål og revidert plan til Wenche
Alm.
Lene skriver etter hvert årsrapport for 2014. Denne skal sendes til
administrasjonen samt publiseres i forbindelse med grenutvalg møtet.
Toppen 2014 – evaluering
Fantastiske prestasjoner i VM for hest lag og individuelt 2014!
Dette markeres på «Sportsforum/grenkonferansen 2015».
Utbetaling av midler:
Kuskene hadde ikke fått utbetalt midler. Dette har tatt alt for lang tid, og
skyldes treghet i administrasjonen i NRYF. Disse mangler antagelig å få
tilsendt bilag.
Kvitteringer må sendes til Lene Kragh som leverer dette til NRYF for
utbetaling. Sofia ber kuskene om å sende inn eller levere til Lene.
Bredden 2015 – planlegging

Breddeansvarlig: Lene Kragh

Se revidert sportsplan. Forsøker å få til 2 samlinger i 2015.

6.
7.

Sportsforum – grenkonferansen 17. og 18. januar 2015
Jørgen Konge kommer hit – kostnad kr. 1.000
Merete lager invitasjon. June publiserer.
Rollefordeling
GU-K:
- Lene Kragh (leder) – årsrapporter (må utarbeides for 2014), bredden
- Sofia Mikkelsen – toppen, besvarelse av e-post til GU-K, (oppdaterer
Hestesport med stevneresultater)

10.11.14

Grenutvalg kjøring

8.

9.

- June Cecilie Horntvedt – web publisering, økonomi, cuper, championat,
- Merete Louise Sandem – Hestesport, trenerpoeng, ærespriser
- Ellen Olsen – TKK
- Nina Bakkelund - sekretær, skrive protokoller, vedtak osv fra GU-K,
Saksbehandling
Det var veldig effektivt med helgens møte, og vi fikk landet flere saker som
har blitt hengende. Vi legger opp til å avholde to slike møter årlig. Vi vil
også ha Sofia som besvarer all innkommen e-post fortløpende, samt at vi
benytter lukket Facebook side for lettere holde oversikt over de ulike
sakene og saksbehandlingen fremover.
Utdanning teknisk personell
Ellen skal avholde dressurdommeraspirant i Tromsø i november. Det er
bevilget 3000 til dette. Faktura kommer.
Det skal avholdes dressurdommerkurs på Starum, samme helg som Christer
og Thomas kommer.
Trenere: Lene jobber med å få samlet trenerne til Starum sammen med
Christer og Thomas. Kirsten må kontaktes for økonomi og evt. godkjenning
av opplegg.
Wenche Johannesen har sendt søknad om midler ifm avholdelse av kurs i
juli 2015. GU-K har besluttet å støtte kurset med Tomas og Christer i juli,
og håper å få inn inspirasjonskurs for trenere og dommerkurs i samme
opplegget.
Opplæringsplan ble revidert av Ellen.

Alle
(Sofia)

Ellen

TKK 2015: Ellen sitter en periode til. Arne utgår pga. alder. Tone, Odd
Rune og Geir må evt forespørres om ny periode. Kun Tone og Ellen er aktive.
Bør få inn nye mennesker, men det er vanskelig. Må vi ha TKK?
10.

11.
12.

Økonomi og budsjett
Det kjøpes inn nummer til å tre på kjegler til bruk på presisjons kjegler. Vi
sjekker opp seneste innen tidtaker utstyr samt pris.
Lene snakker med Harald F. om hva som er planen med det gamle tidtaker
utstyret.
Mottatt søknad om midler til kurs på Starum i juli med Tomas og Christer.
Det ble besluttet å støtte dette med 25.000 dersom det i tillegg kan
arrangeres inspirasjonskurs for trenere og dommerkurs i tilknytning til
dette. Det må settes opp invitasjon(er) til dette så fort som mulig.

June

01.12.14

Lene

01.12.14

9na

15.11.14

Ellen må ha et møte med Mesud for å få orden på dagens økonomi.

Ellen

01.12.14

Budsjettforslag 2015 er under utarbeidelse og oversendes Wenche Alm av
Lene når det er klart.
Årsrapport for 2013 er sendt administrasjonen og Wenche Alm. Det samme
er opplæringsplanen for 2013 og 2014.

Lene

SNAREST

Årshjul
Det ble ikke tid til å se på dette. 9na setter opp et utkast
Eventuelt
Ingen saker

9na

01.12.14

