Kretsting STRYK 2014
12.03.2015
Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter.
Meldt 28 stemme berettige. 5 ikke møtt. Tilstede 23 stemme berettige.
Til stede var også Kine Menne, Siv Frisvold (valgkomite)
Baard Lindvaag (NRYF) Johann Østeggen, Anita Johansen og
Charlotte Johansen.
Vedtak: Alle godkjent.
Sak 2: Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent.
Sak 3: Godkjenning av saksliste.
Vedtak: Godkjent.
Sak 4: Valg av møteleder,sekretær,tellekorps og protokoll underskrivere.
Ragnar Gilboe valgt til møteleder.
Harald Wiktil valgt til sekretær.
Mari Synnøve Knudsen og Monica Larsen ble valgt som tellekorps og
til underskrivere av protokollen.
Vedtak: Alle godkjent.
Sak 5: Behandling av årsberetning.
Ragnar Gilboe leser årsberetningen. Stein Ole Eide leser årsberetningen
fra regnskap og revisorer. (årberetningene er vedlegg til referat)
Merknader: *Medlemstallene hos klubbene er ikke korrekte og må justeres.
Nytt styre må finne sikker måte å hente inn medlemstall.
*Under tanker for fremtiden bør 100 års jubileet nevnes og tinget
ønsket en markering.
*Maren Smehaug skal nevnes i årsberetnng med sinen meritter.
*Avlyste stevner bør også være med i årsberetningen.
*Posten reisetilskudd bør defineres mer konkret med fastsatte
kriterier for søkerne og god informasjon om ordningen må på plass.
Vedtak: Årsberetningene godkjent med overstående merknader.
Sak 6: Behandle regnskap 2014.
Stein Ole Eide går gjennom regnskap. (vedlagt referat)
Merknad: Korriger på årsberetning sum øremerket kretstrening til 8010,Vedtak: Regnskap godkjent med overstående merknad.

Sak 7: Innkomne saker.
Det var ingen innkomne saker.
Sak 8: Fastsette kontigent.
Vedtak: Kontigent holdes som tidligere. 1000,- pr klubb og 30,- pr.medlem.
Sak 9: Vedta budsjett 2015.
Merknad: *Forslag fra Else Thorstensen som er grønt kort ansvarlig at
kretsen setter av penger i budsjettet til grønt kort bøker med 100,pr stk. Bøkene som støttes er til deltagere på grønt kort kurs og som er
medlemmer av klubber tilknyttet STRYK. Finansiert ved å ta noe fra
andre poster i budsjettet samt øke underskuddet.
*Der ønskes at kretsen bevilger penger til 100 års jubileet men noe
vedtak ble ikke fattet.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med overstående merknad. Stein Ole Eide
presiserte at dette var ett underskudds budsjett.
Sak 10: Bestemme kretsens orginsasjon.
Vedtak: Nytt styre skal utarbeide organisasjonplan(kart) for STRYK med
underliggende klubber før neste kretsting.
Sak 11: Valg.
Kine Menne og Siv Frisvold legger frem valgkomiteens innstilling.
(innstilling vedlagt)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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