Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 06.03.2016
Tid: 19.00-21.20
Sted: Kalnes VGS, Sarpsborg

REFERAT

Tilstede: Gina Lindbæk, Ida Kongsbakk, Berit Pedersen, Line Gundersen, Leif Høyland, Maria
Lehmann, Tone Aas, Bjørn Andersen, Kristoffer Tvete og Pia Halvorsen.
Forfall: Øystein Hansen, Susanne Nesmoen og Marie Nordskogen.

Sak 17.11 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent.

Sak 17.12 Budsjett og regnskap
Intet nytt.

Sak 17.13 Post/ innkomne saker
Idretts- og anleggskonferanse 2017, ØIK 5.-6. mai i Moss. Maria ønsker å dra, men kan ev.
representere Råde Idrettsråd. Gina gir tilbakemelding senere om hun kan. Fristen er 1. april.

Sak 17.14 Protokoll kretsting – underskrifter og distribusjon
Signaturer er hentet inn og protokollen er distribuert til alle som skal ha den.

Sak 17.15 Politiattester og Brønnøysund
Maria har ikke fått svar fra ØIK, så skal purre. Ida trenger bistand fra Gina til å logge inn i
Brønnøysund.

Sak 17.16 Kurs - status
-

Ønske om SDA-kurs og F&S-kurs.
Sende SBBA og DDA til Drammen.
Maria lager et infoskriv om kurs og sender dette ut til klubbene.
Planlagt kompetansekurs for Grønt Kort og SBB-1 kurs pr. nå.

Sak 17.17 KM/ ØM - status
RORK tar KM-D.
KM-S statutter – godkjent. Gina signerer og sender til Kristoffer for publisering på hjemmesiden.
ØM-S statutter – godkjent. Gina sjekker opp om bekostning av premier strider imot noe reglement,
før den ev. sendes NRYF for godkjenning.
ØM-D – godkjent med endringer. Line sender inn til NRYF for godkjenning.

Sak 17.18 Cuper 2017 - status
Dressur:
Stallboden-cup:
-

Statutter ok.
Line forespør FORK om de kan avholde finale med kun en bane.

Cavalor-cup:
-

Statutter ok.

Cup på tvers av grener:
«Østfold-Trippelen». Tone Aas holder i dette og skriver forslag til statutter. Kretsen bekoster
æresrosetter til alle som gjennomfører alle tre grenene på det nivået som fremgår av
statuttene. Premiering blir på kretsting eller ved et annet litt større arrangement.

Sprang:
Cavalor-cup er ok.

Sak 17.19 Årshjul for kretsstyret
Utsatt til neste møte.

Sak 17.20 Eventuelt
Baldur har dessverre hatt litt trøbbel innad i styret, men dette ser ut til å løse seg og Baldur har nå
fått ny bane og skal arrangere et åpningsstevne der.

Sak 17.21 Neste møte
03.04.2017. Leif hører med Askim om vi kan komme dit.

Sarpsborg, 06.03.2017
Referent: Maria Lehmann

