Referat fra styremøte nr. 03/14 i Hedmark Rytterkrets
Tid og sted : 31 Mars 2014, hos Stian Aleksandersen på Kongsvinger.
Fremmøtte : Stian Aleksandersen, Hege Tidemandsen, Els – Marie Verstegen, Ronny Nesset
og Kari Lie.
Forfall: Ida Slorafoss, Anne Mette Jansen og Kristin Midtsund.
SAK 11/14
Styre sammensetningen
Styret har fordelt div. oppgaver innad i styret.
Sekretær : Els
Kasserer : Ronny / Aina Digerud
Etisk råd : Hege
FH :
Stian
Premier : Els
Facebook siden : Stian, Hege og Els
Hjemmesiden : Kristin
Leder har opplyst om kretshåndboken og Basis – lov norm for Hedmark rytter krets til styrets
nye medlemmer.
Styret ønsker at det opprettes en egen Hotmail til kretsstyret.
Els oppdaterer organisasjonsplanen.
SAK 12/14
Kretstrening
Styret har sett på kretstrening opplegget som NRYF har laget og vi ønsker å prøve ut dette til
høsten. Vi har laget oss en oversikt over trenere som er kvalifisert til treningsopplegget
innenfor sprang, dressur og feltritt. Og en oversikt over godkjente anlegg hvor kretstreningene
kan avholdes. Det sendes ut mail til klubbene for å høre om klubbene har ryttere som
kvalifiseres til å delta og om det er noe interesse for dette.
SAK 13/14
Utarbeide disponering av overskudd
Styret ønsker å gjøre om Grønt kort støtten slik at kursene som blir søkt om støtte til skal ha
kostet minimum 200kr per deltaker. Stian oppdatere dette.
SAK 14/14
Kjøregodtgjørelse til styremøte
Styret har enstemmig vedtatt at kretsstyret medlemmer kan få kjøregodtgjørelse for kjøring til
og fra styremøter.

Eventuelt
- Styret har sett på søknaden til KORK om støtte for teknisk personell som har deltatt på
grenkonferansen for teknisk personell Vi har vedtatt at vi vil støtte med 1100kr per.
pers. Som blir på totalt 2200kr.
- Styret har vedtatt at Ida Slorafoss skal i samarbeid med Jens Christian Delphin
utarbeide en utleieplan for det nye tidtakerutstyret.
- Styret har sett på Nord Østerdalen sin Grønt kort søknad og vedtatt at dem får støtte på
1377kr.
- Styret har sett på Løten sin søknad om støtte til dressur aspiranter og har vedtatt at
dem får støtte på 1064 kr.
- Styret har bestemt at regninger som kommer til kretsen hos styremedlemmer sendes
forløpende på mail til Aina slik hun får betalt dem før forfallsfristen og at bilagene
leveres til henne etter hvert styremøte.
- Regning på premier på 2140 kr fra Horse Equip er godkjent av styret.
- Stian og Ronny deler ut premier på Vinter cup finalen.
- Kretsen kommer til å arrangere dommerkurs i sprang i løpet av 2014. Vi vil prøve å få
til noen andre kurs også.
- Terminliste møte
Neste styremøte vil bli bestemt per. mail.
Ref. Els – Marie Verstegen
Adresse: Hedmark rytterkrets
Mobil: Leder: Stian Aleksandersen 98 43 34 48
E-mail: hedmark.krets@rytter.no

