Vest-Agder Rytterkrets

Referat
Fra styremøte i Vest-Agder Rytterkrets onsdag 11. april 2012 på Kjøita. Tilstede: Anne-Grethe Esdar,
Nina Marki Erichsen, Jarl Øystein Knudsen, Kari Eiesland, Benedicte Ajer og Hallgeir Oftedal. Forfall:
Kjersti Fosse Alfredsen. Møtet startet klokka 19 og ble avsluttet klokka 20.35.

Sak 12/05/01 Referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte var på forhånd utsendt for korrigering og gjennomgang.
Vedtak:
Referat fra styremøte 21. mars godkjennes.
Sak 12/05/02 Ungdomskomiteen
Kretsen var for sen til å melde på den ene interesserte representanten på kurset til
ungdomskomiteen. Rytterforbundet signaliserer at det kan bli aktuelt å arrangere et tilsvarende krus
til høsten. Kretsstyret ønsker at ungdomskomiteens representanter skal delta på rytterforbundets
samling og ikke på idrettskretsens samling, mest av hen syn til å koble representantene mot andre
tilsvarende representanter fra andre kretser og forbundets komite.
I mellomtiden satses det på et møte med de tre utplukkende medlemmene.
Vedtak:
Vest-Agder Rytterkrets ber rytterforbundet arrangere nytt kurs for medlemmer av
ungdomskomiteens til høsten. I mellomtiden får Kari Eiesland ansvar for innkalling av de tre
utpekte medlemmene til samling. Kretsstyret er innstilt på at de tre skal rullere som deltakere på
kretsstyremøtet frem til endelig valg på tinget i 2013.
Sak 12/05/03 Fellesmøte
Kretsstyret tar sikte på å innkalle sprangutvalget og dressurutvalget til et fellesmøte i løpet av mai
måned. Det kombineres med en sosial samling.
Temaer for møtet blir etablering av en sørlandscup i sprang og dressur, drøfting av
rekrutteringstiltak, kåring av årets ryttere og årets ildsjel.
Vedtak:
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Det innkalles til fellesmøte mellom kretsstyret, sprangutvalget og dressurutvalget på forsommeren
med de temaer som er antydet. Møtet kombineres med utdeling av stipend til unge, lovende
ryttere.
Sak 12/05/04 Sørlandscupen feltritt
Kretsstyret behandlet saken på sitt forrige møte. Grenutvalg feltritt (GUF) har gjort følgende vedtak
på bakgrunn av kretsstyrets henvendelser:
Sørlandscup:
GUF legger til grunn at medlemmer og organisasjonsledd i NRYF er kjent med bestemmelsene i
KR knyttet til konkurranseformer og det krav som stilles til disse.
Kretsstyret minner om at KR stiller krav til alle som skal arrangere sportslige tiltak. Nina Marki
Erichsen tar muntlig kontakt med Tveit Feltrittsklubb.
Vedtak:
Kretsstyret viser til vedtak i GUF og minner om at alle arrangementer og tiltak må følge de
bestemmelser som omtales i KR med hensyn til sikkerhet og teknisk personell.
Sak 12/05/05 Oppnevnelse av utvalg
På bakgrunn av samtaler med leder av sprangutvalg og dressurutvalg ble det gjort følgende
Vedtak:
Dressurutvalg: Pernille Kring Gulowsen (leder), Heidi Røinås, Elisabeth Johnsen, Ninette Berg, Stine
Larsen, Elisabeth Wennesland.
Sprangutvalg: Jarl Øystein Knudsen (leder), Nina Marki Errichsen, Kristin Ødegård Johnsen, Kjersti
Fosse Alfredsen, Gabriela Esdar.
Sak 12/05/06 Satsingsområder, temakvelder
Kretsstyret hadde en foreløpig drøfting av satsingsområder i tiden fremover, og en fortsettelse av
temakveldene som er arrangert. Det tas sikte på å få i gang flere temakvelder. Nærmere om program
og tema tas opp på senere møter.
Sak 12/05/07 Kjøregodtgjørelse
Kretsstyremedlemmer som har over fem mils kjørevei til møtene skal tilstås godgjørelse. Hjemmelen
finnes i lovene § 11 om refusjon av utgifter.
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Vedtak:
Kretsstyremedlemmer som har over fem mils kjørevei til møtene tilstås en godkjørelse på
halvparten av den til enhver tid gjeldende offentlige sats (statens satser).
Sak 12/05/07 Støtte til deltakelse på årskonferanse Grenutvalg distanse
Gyland har sendt søknad om støtte til deltakelse i grenkonferansen distanse. Samlede kostnader var i
overkant av 10.000 kroner.
Vedtak:
Gyland Hestesporslag gis et reisetilskudd på 5000 kroner ifm deltakelse i grenkonferansen distanse.
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