Referat fra mailmøte nr. 04/14 i Hedmark Rytterkrets
Tid: 28.05.14
Agenda: Styre har diskutert flere saker på mail siden forrige møte, og har kommet fram til at disse kan legges i
ett eget ref.
Sak 15/14

Fusjon Stange / Hedemarken

Fra 1 april gikk disse 2 klubbene sammen. Kretsstyret har fått mail fra begge klubbene samt
idrettskretsen. Kretsstyret tar dette til etterettning.
Sak 16/14

Nedleggelse av Nattfari islandshestforening

Kretsstyret har fått brev fra idrettskretsen den 8 april 14. Styret tar dette til etteretning.
Sak 17/14

Søknad om støtte til deltakelse ved FERD-cupen

Styret har fått søknad fra Victoria Eriksson og Kaja Kjølen om støtte for deltagelse i FERD-cupen.
Styret godkjenner søknaden, og gir støtte på kr 2000,- til hver deltager.
Sak 18/14

Søknad om støtte til utdanning av unge ledere

Trine Maren Aamodt Kurud, Hede, har søkt om støtte til dette kurset. Det er NIF som støttet dette
i samarbeid med NRYF. Trine Maren har fått beskjed.
Sak 19/14

Terminlistemøte

Ridehuset hos KORK er lånt til 28 mai. Alle klubbene var invitert, samt klubbutvikler fra NRYF.
Møte ble desverre avlyst da kun 2 klubber meldt seg på, samt at terminlisten høsten 2014 gikk opp med
datoer.
Sak 20/14

Søknad om støtte til underskudd på stevne

Søknad om støtte til underskudd på distansestevnet på Løten på kr 1949,-. Godkjent.
Sak 21/14

Sprangdommeraspirantkurs den 3-5 oktober.

Kretsen har fått Ivar Alm til å ha kurs i oktober. Mer info kommer.
Sak 22/14

Spørsmål om støtte til blomster til NM islandshest.

Sleipnir har spurt om støtte til blomster til NM islandshest den 10-13 juli.
Styret stiller seg positiv til dette. Styre har info om at klubben sender søknad for kjøp av blomster.
Sak 23/14

Tidtakeranlegget

Anlegget er kommet, og KORK har har brukt det på noen stevner. Fungerer bra.
Aina betaler fakturaen og Ida utarbeider leieavtale sammen med Jens-Chr. Delphin i KORK.

Ref: Stian

Hedmark Rytterkrets
hedmark.krets@rytter.no

