Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 30.01.2017
Tid: 18.30-20.30
Sted: Tune Ridesenter, Sarpsborg

REFERAT

Tilstede: Gina Lindbæk, Kristoffer Tvete, Tone Aas, Maria Lehmann, Berit Pedersen, Pia A. Halvorsen,
John Martin Johansen, Leif Høyland og Øystein Hansen.
Forfall: Ida Kongsbakk, Susanne B. Nesmoen og Marie Nordskogen.

Sak 17.1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent med ønske fra leder om at sekretær heretter sender ut innkalling med agenda.

Sak 17.2 Budsjett og regnskap
Fast post for å opprettholde fokus på dette. Ellers intet nytt.

Sak 17.3 Post/ innkomne saker
Utgikk.

Sak 17.4 Protokoll kretsting – underskrifter og distribusjon
John Martin skrev under. Maria får underskrift av Evelyn og sender til Kristoffer for å publisere på
hjemmesiden. Sendes også til Ida for videresending til Brønnøysund.
Kommentar: Sette av bedre tid neste år.
Innspill: Neste år bør vi ha ting frem til lunsj og foredrag etter lunsj med et par foredragsholdere.

Sak 17.5 Politiattester og Brønnøysund
Maria sender forespørsel til ØIK om politiattest er nødvendig. Maria sender ny styresammensetning
til Ida for redigering i Brønnøysund.

Sak 17.6 Kurs – oppnevning av ansvarlig
Kretsen må ta tak i at det avholdes TP-kurs i hytt og pine uten at kretsen har noen kontroll. Dette må
endres, og Maria Lehmann går dermed inn som kurs-ansvarlig i kretsen.
Innspill: Følge opp kursdeltakerne så de kommer raskt ut i praksis etter endt kurs.

Sak 17.7 Cuper 2017
Line Gundersen har oversikt over dressur-cuper. Liv-Mona hadde sprang-cuper, den blir nå overtatt
av Berit Pedersen.
Innspill: For å holde de beste rytterne her kan vi prøve å få en sponsor til å sponse en AEG-billett til
vinneren. Ev. kan kretsen arrangere cupen ved å legge på startavgiften.
Innspill: Cup på tvers av grener.

Sak 17.8 KM/ØM-S
Nye KM-statutter i sprang. Både dommer og banebygger kan være 1er.
Leif tilpasser den til Østfold slik at den blir klar. Gina signerer før publisering.
ØM-statutter må godkjennes av forbundet. Individuelt lørdag. Må endre bed. Bør ha 280 i både LD og
LC. Ikke 238.2.2. Kjører 238.2.2 på LB og LA. Leif lager statutter til ØM individuelt så tar vi det opp på
neste møte. Vi kjører kun ØM individuelt i år, skal vi ha lag tar vi det neste år. Mesterskapsklassene er
lukket, kun åpent for ryttere fra ØRYK. Opp til arrangør om de vil ta med åpne klasser på stevne.
Line tar ansvar for dressurstatuttene.

Sak 17.9 Eventuelt
-

Gina og Ida lager et årshjul/ dokument for hva styre skal jobbe med slik at det er lettere å
forholde seg for nye som kommer inn. Styret var enig i dette.
Vi har avsluttet saken med rytter som har klaget på en dommer/steward. Vi har ikke fått noe
svar fra NRYF og velger derfor å ikke fortsette med purringen. Styret var enige om dette.
Gina representerer kretsen på Ryttertinget til NRYF.

Sak 17.10 Neste styremøte
Neste styremøte blir mandag 6. mars klokken 19.00 på Fredrikstad Ridesenter i det nye klubbhuset.
Berit eller Tone sjekker det opp.

Referent: Maria Lehmann/ Kristoffer Tvete
Horten, 31.01.2017

