Referat frå Årsmøte i Møre og Romsdal Rytterkrets
Vestnes 10.4.2014

1. Fremmøtte representanter ble notert, og godkjendt.
2. Innkalling og sakliste ble godkjendt.
3. Harald Gulliksen ble valgt til møteleder, Janne Hetle til sekretær, Guro
Grønninsæther og Elin Dahlen skriver under møteprotokollen.
4. Årsmelding ble godkjendt.
5. Årsmøtet sender regneskapet tilbake til styret med 1 måneds frist til å få
regnskapet revidert og sendt ut til klubbene. Årsmøtet sender melding til styret
om at det må bli bedre rutiner vedrørende regnskapet.
6. Det er ingen innkomne saker, men styret orienterte om at Nord-Trøndelag
Rytterkrets har vært i kontakt med oss og Sør-Trøndelag Rytterkrets med ønske
om å få til et Regionsmesterskap i Dressur. Det kom også melding fra årsmøtet
om et ønske om å få RM i sprang opp å gå igjen. Guro Grønningsæther
poengterte at dette er et stort og ressurskrevende stevne, og at vi i den
forbindelse må se dette som ett kretsarrangement på tvers av klubber heller enn
en enkelt klubbs arrangement. Vi trenger slike stevner for å komme sammen på
tvers av klubb, og jobbe mot ett enkelt mål. Styret vil jobbe videre med denne
saken.
7. Fastsettelse av kontingent. Kontigenten forblir uendret.
8. Da regnskapet ikke er revidert, kunne det heller ikke fremlegges ett budsjett.
Årsmøtet gir styret en måneds frist på å sende busjett til klubbene.
9. Under gjennomgang av valkommiteens innstilling ble vi gjort oppmerksom
påValkommiteens innstilling var enstemmig. Det kom benkeforslag på May
Lisbeth Riksheim, en forslaget ble trukket. Valgkommiteens forslag ble videre
enstemmig vedtatt og styret for Møre og Romsdal Rytterkrets 2014 er som
følger:

Leder: Ann Helen Dalheim frå Fræna Rideklubb var i fjor valgt for 2 år.
Nestleder: Jan Erik Holthe frå Sunndal Rideklubb, valgt for 2 år

Styremedlem: Janne Hetle frå Stranda Ride og Køyreklubb, ikkje på valg
Styremedlem: Therese Brandsøy frå Nordvest Hestesportsklubb, valgt for 1 år
Styremedlem: Synnøve Dahlen frå Ålesund Rideklubb, valgt for 2 år
Styremedlem: Ida-Elin Sunde frå Molde Hestesportsklubb, valgt for 2 år
Ungdomsrepresentant: Hedda Mathilde Hollen frå Sunndal Rideklubb, valgt
for 1 år.

Vara: Signy Iren Vågnes frå Sula Sideklubb, valgt for 1 år.
Vara: Benthe Langeland frå Nordvest, valgt for 1 år.

Revisor: Tove Øyen, Molde Rytterklubb
Gry Nålby, Molde Rytterklubb

Vararevisor: Tore Havnegjerde, Sula Rideklubb
Monica Fjørstad, Sula Rideklubb

Valgkomite:
Leder: Eivind Davik, Nordvest Hestesportsklubb
Medlemmer: Arild Røder
May Lisbeth Riksheim

Årsmøtet gir rytterkretsen fullmakt til å sende kanidater til kretst og rytterting.

Tillegssak 1. Guro Grønningsæther holdt et inspirerende innlegg der vi ble
underettet om klubbutviklingstjenesten, og om tjenester som Idrettskretsen
tilbyr. Det satses stort på kompetanseheving av styrene, og Idrettskretsen tilbyr
gratis kursing til klubbene. Det viser at det finnes mange måter å tilegne seg
kunnskap om styrearbeid på, og vi anbefaler klubbene å se på hva NIF og NRYF
tilbyr av kurs. Klubbveiledning blir et stadig mer etablert verktøy, og lignende
ordning skal settes i gang for rytterkretser, og vi fikk den gledelige melding om
at Møre og Romsdal skal være pilotkrets for dette prosjektet.

Tilleggssak 2: Møre og Romsdal Rytterkrets ønsker å sette fokus på det positive
som skjer i kretsen vår, og vil dele ut prisen for Årets Prestasjon 2013. Vinneren
av Prestasjonsprisen 2013 ble Iselin Håhjem Gjendemsjø for sin seier i
verdenscupen i Polen. Det er ekstra gledelig for oss at når en fra Norge vinner
ein verdenscup, så er det en rytter fra vår krets.

