Vest-Agder Rytterkrets
Referat fra styremøte 13.mars 17
Sted: Åros ridesenter – Søgne
Tilstede: Gabriela Esdar, Ninette Berg, Bjørnar Langenes, Kristin Baatz, Stine Mette Lillehei og Lotti K.
Løvhaug
Saksliste:

1. Gjennomgang av den sist oppdaterte håndboken for rytterkretser 2016
Lotti sender linken til alle medlemmene, utsatt til neste møte.
2. Styremedlemmenes arbeids- og ansvarsoppgaver
Lotti: Mail, grønt kort, teknisk personell
Gaby: Kasserer, stevneinvitasjoner, teknisk personell
Bjørnar: Hjemmeside og FB
Ninette: Klubb koordinator
Marianne: Søknader, tilskudd
Kristin: Sportslig koordinator
3. Planlegging av hvilke kurs og møter styrets medlemmer skal delta på neste halvår
Lotti skal delta kretsleder-, årsmøtet, Ryttertinget den 1-2. april i Lillestrøm
4. Styremøter neste halvår
•

3.4. kl. 16.30 Åros

•

15.5. kl. 16.30 Åros

•

19.6. kl. 18.00 Farsund

•

21.8. kl. 16.30 Åros

•

8.9. kl. 16.30 Åros

•

16.10. kl. 16.30 Åros

•

20.11. kl. 16.30 Åros
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5. Bruk av kretsens midler – hva kan klubbene søke på? Ny utsendelse til klubbene?
Mail til alle klubbene i kretsen, Lotti skriver forslag, utsatt til neste møte.
6. Planlegging av cuper, kurs for medlemmer av VARK og sosiale arrangementer
Kretsen planlegger å arrangere følgende kurs i år:
•

Stevnearrangørkurs

•

Stewardkurs, Gaby har tatt kontakt med Lene Røros

•

Sprangbanebygger aspirant kurs, Gaby har tatt kontakt med Terje Olsen-Nalum

Planlegging av D-stevne i samarbeid med KRIS ved Norway Summer Games.
7. Dialog med klubbene
Ninette er kretsens klubb koordinator, ansvar for kommunikasjon og samarbeid mellom
kretsen og klubbene.
8. Grønt Kort
Lotti fortsetter som grønt kort kontakt. Oppdatert liste om kursholdere i kretsen sendes til
alle klubbene.
9. Sprangkomite, kretstreninger og dressurkomite
Kristin Baatz og Charlotte Engedal samarbeider for å opprette sprang- og dressurkomite i
kretsen, og med planlegging av kretstreninger.
10. Ungdomsrepresentantens oppgaver
Utsatt til neste møte.
11. Kjøregodtgjørelse til kretsens styremedlemmer med lang kjørevei
Reiseregninger sendes til styret.
12. Eventuelt:
•

SM i 2017, KRIS, statuttet skal endres, forslag om endringer er sendt til Aust-Agder
Rytterkrets.

Referent
Lotti K. Løvhaug

