Styremøte ØRYK
Sted: Tune Ridesenter, Sarpsborg
27.01.2016 kl. 19:00
Tilstede: Gina Lindbæk, Kristoffer Tvete, Øystein Hansen, Liv Mona Årseth, Mats
Bergersen, Ida Kongsbakk, Maria Lehmann, Susanne Nesmoen, Marie Nordskogen, Karen
Emilie S. Westbye, Michelle Eilertsen, Stian Aas, Line Gundersen, Tone Aas og Karianne U.
Brekken.
Forfall: Ingeborg Bjerregaard, Annicken Jegersberg, Bjørn Andersen og Merethe Holby.
Sak 1 - 2016 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte:
Godkjent med anmerkning: Sak 63-2015, Solberg flyttet stevnet.
Sak 2 - 2016 Presentasjon av nytt styre og komitéer:
Hvert medlem presenterte seg med navn og funksjon. Komitéer/ grenledere presenterer seg
neste styremøte, etter et internmøte for delegering av oppgaver og funksjoner.
Sak 3 - 2016 Budsjett og regnskap:
Dette punktet blir fast på agendaen. Kasserer informerer neste styremøte, da hun foreløpig
ikke har tilgang til regnskapet. Det ble presisert, etter sak 60-2015, at søknader om midler skal
skje før fristen.
Sak 4 - 2016 Post:
Dette punktet blir fast på agendaen. SORK tilbød seg å dele postboks med ØRYK, men det
ble besluttet å oppføre Tune Ridesenter som postadresse. Ida ordner postendring.
Sak 5 - 2016 Medlemmer og klubbaktivitet:
Dette punktet blir fast på agendaen. Aktiviteten i kretsen må synliggjøres og vi ønsker oss
derfor en kontaktperson i hver klubb. Denne personen har som ansvar å holde styret orientert
om hvem som er ute å starter, og gir oss mulighet til å legge dette på internett. Gina jobber
videre med konkrete oppgaver for kontaktpersonen til neste møte.
Sak 6 - 2016 Visjoner og mål for ØRYK:
Her var innspillene og ønskene mange: Hvor vil vi? Hvilke grener er vi gode i? Er kretsstyret
synlig for klubbene? Hva ønsker klubbene av oss? Hva gjør klubbene i forhold til ungdom?
Bør vi arrangere en helgesamling med hest på rekrutteringsnivå?
Det ble sagt at kretsstyret må være synlig ovenfor klubber og medlemmer på stevneplassen,
f.eks på KM og ØM. Det kom mange forslag på økt aktivitet i kretsen, og Tune Ridesenter
låner gjerne ut plassen for rekrutteringsstevner. Vi ønsket også å være et hjelpeorgan for
klubber som ikke har erfaring med å arrangere klubbstevner. Konklusjonen ble å ta et eget
møte på kun dette punktet.

Sak 7 - 2016 Teknisk personell - oversikt og rekruttering:
Det ble gitt en orientering av hvilke verv som inngår under teknisk personell, og hva listen
over teknisk personell inneholder. Stian og Mats tar på seg ansvar for å sette opp liste for
teknisk personell for 2016, med hjelp av Marit Bergli og Ole Marius Hauer. Listen over
teknisk personell gjelder kun D-stevner.
Det ble presisert at teknisk personell skal stå på stevneinvitasjonen, og at det ikke er lovlig å
bruke teknisk personell som ikke ligger i søkemotoren til NRYF.
Det kom innspill om at OD ikke bør være fra vertsklubb, men dispensasjon kan søkes om
dersom stevnet står i fare for å bli avlyst.
Styret ønsker å oppfordre klubbene til å utdanne mer teknisk personell, men ber dem å
vektlegge egnethet.
Sak 8 - 2016 KM og cuper 2016:
Det kom flere forslag til å endre statuttene for KM og ØM: Det ønskes endring i
poengregningen i dressur, splitte KM og ØM (sprang), splitte ØM-individuelt og ØM-lag
(sprang) og å ha åpne klasser under KM. Grenledere i sprang og dressur tar ansvar for et møte
med relevante personer for å utarbeide et forslag til statuttendringer.
Cavalor Cup Sprang blir utarbeidet.
Liv Mona fordeler sponsorer til de forskjellige cupene.
Comeback-cup er avsluttet.
RORK har hittil tatt ansvar for rekrutteringscupen. Denne cupen har gått på UK-nivå, noe
som ikke gir et tilbud til alle klubbene i kretsen. Det ble vedtatt å bruke 2016 som et prøveår
for å få rekrutteringscupen ut i hele kretsen. Dette ved å la cupen gå på flere UK-stevner før
en finale hvor kun klubbene med finalister er invitert. ØRYK står for premier til finalen.
Sak 9 - 2016 Møteplan 2016:
Forslag om møter sjeldnere enn èn gang pr. Mnd. Ble nedstemt, men med mulighet for
mailmøte dersom agendaen blir veldig tynn. Møteplan fram til sommeren:
• 29. Februar - Askim kl. 19.00
• 29. Mars - Tune Ridesenter 19.00
• 27. April - Askim kl. 19.00
• 2. Juni - Tune Ridesenter 19.00 med sommeravslutning.
Med forbehold om endringer.
Sak 10 - 2016 Eventuelt:
Innspill om å gi grenledere stemmerett i styret ble godt mottatt, men må ev. Tas opp på neste
års kretsting.
Det ble etterlyst årsberetning for sprang 2015. Dokumentet skulle vært med saksdokumentene
til kretstinget 2015.
Det etterlyses arbeidsbeskrivelse for grenledere.
Det ble besluttet å flytte tidtageranlegget og walkietalkies til Tune Ridesenter, hvor Gina, ev.
Ida, vil ha ansvar for utleie og tilstandssjekk.
Liv Mona blir ansvarlig for sløyfer, og bestilling av disse, til KM/ ØM.
I tillegg til Kristoffer blir Mats medansvarlig for web. Han ønsker seg et dokumentsted på
rytter.no.
Det ble spurt om det er krets eller klubb som dekker utgifter til konferanser for teknisk
personell. Kasserer svarer bedre når hun får tilgang på budsjettet for 2016.
Fredrikstad 27.01.2016
Referent: Maria Lehmann

