Referat fra styremøte nr. 01/16 i Hedmark Rytterkrets
Tid: 05.02.15 på mail
Agenda:
Sak 01/16

Søknad om støtte til konferanse fra Nasrin Håkonsen

Nasrin har søkt om å få dekket 2970,- da hun er TD i kretsen.
Innvilget
Sak 02/16

Søknad om støtte til konferanse fra Jørn Tidemandsen

Jørn har søkt om å få dekket 3118,- da han er SD 2 i kretsen.
Innvilget
Sak 03/16

Tilleggs søknad fra Aina Digerud

Aina fikk dekket støtte til konferansen for tek. personell. I tillegg søker hun om
dekning av reise på 1288,60
Innvilges.
Sak 04/16

Kretsting

Kretstinget blir den 10 mars på Elgstua kl 18-21.
Stian skriver invitasjon og sender ut til klubbene. Kristin legger disse ut på rytter.no
Sak 05/16

Mail til valgkomiteen

Stian har sendt mail til valgkomiteen, angående valget til kretsen.
Har også informert om hvem som er på valg, samt at det må velges revisorer
Sak 05/16

Premieoversikt
Adresse: Hedmark Rytterkrets
E-mail: hedmark.krets@rytter.no

Stian og Ronny har sett over premiene til kretsen, og bestiller opp noen dekken slik
at vi får disse brodert før mesterskapene.
Sak 06/16

Tilsagnsbrev på fylkeskommunale midler

Stian Søkte om midler i nov 2015, og disse skulle kommet inn på konto før nyttår, men
desverre kom disse inn i 2016. Slik at vi ikke fikk disse inn i regnskapet for 2015.
Den gode nyheten er at vi fikk 31989,- i støtte.
Sak 07/16

Tilsagnsbrev på midler til barn, unge og bredde fra NRYF

Stian søkte om midler i nov 2015, og disse skulle kommet inn på konto før nyttår, men
desverre kom disse inn i 2016. Slik at vi ikke fikk disse inn i regnskapet for 2015.
Vi fikk tildelt 3000,Sak 08/16

FERD cupen

Elverum arr stevne etter en del utfordringer med kulde samt tek personell.
Kretsen sender 2 deltakere til AEG. Disse kan søke støtte fra kretsen.
Vi ønsker lykke til.
Ref Stian

Adresse: Hedmark Rytterkrets
E-mail: hedmark.krets@rytter.no

