Referat fra styremøte i MRRK 27.5.2013.
Tilstede fra kretsstyret: Ann Helen Dalheim, Synnøve Dahlen, Janne Hetle, Therese Brandsøy og
Hedda Mathilde Hollen.
Andre: Guro Grønningsæter.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak nr 1/2013 Konstituering av styret.
Leder: Ann Helen Dalheim
Nestleder: Jon Harald W. Gulliksen
Sekretær: Janne Hetle
Kasserer: Tore Havnegjerde
Øvrige styremedlemmer: Synnøve Dahlen og May Lisbeth Riksheim.
Ungdomsrepresentant: Hedda Mathilde Hollen
Vara: Therese Brandsøy og Andreas Schillbred

Sak 2 Fordeling av oppgaver.
Ann Helen kontakter Brønnøysundregisteret og bank for å sikre korrekt kontaktinformasjon. Og
kontakte HP for å få brukerprofil, og registrere de som skal godkjenne stevneinvitasjoner. Ann Helen
skal også søke om de midler vi har mulighet til å få.
Therese godkjenner dressurstevnene. Synnøve Dahlen har hovedansvar for godkjenning av
stevneinvitasjoner i sprang med hjelp av Jon Harald W. Gulliksen og Andreas Schillbred. Disse har
også ansvar for at stevner som skal avlyses blir merket som avlyst i HP.
Synnøve og Janne har veldig lyst til å få fart i teknisk personell, med spesielt fokus på oppfølging og
motivering av aspiranter.
Janne klarte å grine seg til å få være ansvarlig for nettsiden til kretsen
Ann Helen huker inn en islandshest-kontakt, og spør Oddrunn Bayer Holm om hun kan tenke seg å
være handicap-kontakt.
May Lisbeth tar kontakt med de mindre klubbene, og samarbeider med Guro for å få en bedre
kontakt med de små, mindre aktive klubbene.
Grenansvarlig.
Sprang- Jon Harald

Dressur- Therese
Kjøring- Janne
Distanse-Ann Helen spør Terje Mahle, Janne spør Helen Giskeødegård
Ungdomsrepresentant. Knytte sammen ungdomsrepresentantene i klubbene, og kontakte NRYFs
ungdomsstyre. Motivere til å reise på lederkurs for ungdom 6-8 september på Vestnes. Egne
ungdomsrepresentantssamlinger kunne være en god idè.

Sak 3. Representasjon.
Kretsleder reiser på kretsleder så sant mulig, om ikke prøver kretsen å finne en stedfortreder.
Teknisk personell som reiser på sentrale samlinger, Synnøve og Jon Harald og muligens flere.
Noen må reise på møteplassen (idrettskretsen vår 2014)Dette tar vi på første styremøte i 2014.

Sak 4.
Vi må freshe opp vintercupen, få inn sponsorer og dele hest i rekrutt og hest. Vi må jobbe for at
stevna våre får større status på fylkesbasis.
Fast terminlistemøte førstkommende helg etter fristen for innsending av ønske om stevnedatoer, 15
oktober. Dette skal kombineres med samling for TP.
Arrangere klinikker?
Fra 1. januar 2014 fylkescup i dressur.
Fadderordning, priser og årets globetrotter tema på TP-samling.

Sak 5.
Vi kommer tilbake til kretstreninger/samlinger på neste styremøte. Samme med KM distanse, i
påvente av grenansvarlig.
Sak 6, se sak 5.
Eventuelt:
KM dressur blir utlyst på nytt, med frist til 20. juni. Skriftlig søknad til more.krets@rytter.no
KM sprang. Ann Helen forhører seg med Sunndal om deres planer, men vi tar også i betraktning at
Ålesund søkte innen fristen.
Kretsstyret vedtar at Tore Havnegjerde disponerer kontoene.

Vi måtte i hu og hast komme oss av sted for å nå ei ferje, og neste møte blir avtalt senere.

