Styremøte i NTRyK mandag 10. okt. 2016.
Til stede: Nina Stav, Henriette Skjelbred, Elise Rusti, Marie Jenssen, May Randi Hatling, Mimi
Oust.
1. Det har vært et par henvendelser fra STRyK og MRRyK angående Regionmesterskapene
både i sprang og dressur, bl.a. med forslag om at stevnene bør gå på omgang mellom
kretsene. Vi foreslår at det skal arrangeres et arbeidsmøte om saken, f. eks. på Værnes. Elise
tar kontakt med de andre kretsene og forsøker å få ordnet et møte.
2. Lene Kragh-samlinga. Foreløpig er det 7 påmeldte. Mimi har ordnet med billetter og
henter Lene på Værnes på lørdag. May kjører henne til Værnes på søndag. Overnatting hos
Henriette. Elise sjekker at deltagerne har betalt.
3.

Clinic med Per Waaler. Få påmeldte hittil. Henriette har ansvar for videre oppfølging.

4. Trening for trenerne med Lillian Grepne bør komme i gang igjen. Hun ønsker at kretsen
står som arrangør. Henriette ansvar .
5. Elise går igjennom statuttene til kretskarusellen. De bør revideres så vi sikrer bedre
deltagelse på finalene.
6.

Henriette drar på kretsledermøte i Oslo 23. okt.

7.

Foreløpig har vi bare fått inn stevneønsker for 2017 fra 1 klubb. Mimi purrer på.

8. Ønske om kompetansekurs for Grønt Kort. Mimi snakker med Gunn Eva Killingberg og
ordner med invitasjon og arrangement av kurset. Kurs blir holdt torsdag 3. nov. og blir gratis
for deltagerne.
9. Terminliste/infomøte med alle klubbene arrangeres på Mære 28. nov. kl. 18.00.
Henriette bestiller lokale på Mære. Mimi ordner med invitasjon.
10. Nord-Trøndelag Idrettkrets arrangerer sonevise dialogmøter for idrettslag og
særkretser. For oss passer det best med møtet på Levanger 21. november kl. 18.-20. ev. på
Stjørdal 22. nov. 18-20. Påmelding innen 14. nov. Flere av oss må møte opp på dette for at vi
skal få aktivitetsmidler.
11. Vinnerlagene i KM fikk ikke utdelt seiersbånd i år. Dette var feil og er utdelt i ettertid.
12. Vi sponser Nordlandshestlaget med sløyfer og noen premier til Skeid og Hubertusritt.
Dette er lavterskeltilbud til ryttere og noe vi bør prioritere for å få aktivitetsmidler fra NTIK.
13. Henvendelse til NRyF med forslag til endring av statuttene til Ferd Rideskolecup for på
en bedre måte å sikre at deltagerne er reelle rideskoleryttere. Henriette har skrevet en
presisering på facebooksida vår om samme tema.
14. Spørsmål om stewardkurs. Mimi sender nok en henvendelse til forbundet om dette.

15. Neste styremøte mandag 14. nov. kl. 19.30 på Kvamslia.

