Vest-Agder Rytterkrets

Referat
Fra styremøte i Vest-Agder Rytterkrets onsdag 21. november 2012 på Fiskåtangen:
Tilstede: Nina Marki Erichsen, Jarl Øystein Knutsen, Benedicte Ajer, Kine Eiesland, Kari Eiesland,
Kjersti Fosse Alfredsen, Hallgeir Oftedal.
Forfall: Anne Grethe Esdar

Sak 12/08/01 Referater
Referat fra styremøte 10. oktober var utsendt på forhånd. Referat fra terminlistemøte ble fremlagt til
orientering.
Vedtak:
Referat fra styremøte 10. oktober godkjennes.
Sak 12/08/02 Andre referater
Kladd fra ledermøte/utviklingsforum Norges Rytterforbund på Lillestrøm i slutten av oktober ble lagt
frem. Hovedpunkter ble gjennomgått. Det ble også gitt en kort orientering fra ungdomskomiteens
samling. Det ble orientert fra møte med rytterforbundets administrative ledelse.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Sak 12/08/03 Deltakelse sprang og dressurkonferanse
Det forelå søknad fra dressurutvalgets leder og fra kretsens eneste sprangdommer II om refusjon av
kostnader i forbindelse med deltakelse på konferanser.
Vedtak:
Kretsen dekker halvparten av kostnadene ved deltakelse på sprangdommerkonferansen. Kretsen
dekker kostnadene ved deltakelse på dressurkonferansen etter nærmere avtale.
Sak 12/08/04 Kursvirksomhet
Status: Ingen påmeldte til Horsprokurs. Stewardkomiteen klarte ikke å stille med kurslærer til
planlagt stewardkurs på Epona i begynnelsen av november. Stine Mette Lillehei påmeldt
sprangdommeraspirantkurs arrangert i Buskerud. Ingen andre kursbehov innmeldt.
KR1-kurs i Kristiansand og i Lyngdal i løpet av de to neste ukene.
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Vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning.
Sak 12/08/05 Ledersamling og kretsting
Ledersamling og kretsing blir i Mandal første helgen i februar. Klubbene inviteres allerede nå til å
påmeldte antallet deltakere. Det er en forutsetning at klubbleder eller påtroppende klubbleder
deltar. Prisene oppgis direkte til klubbene. Programmet fastlegges senere.
Tidligere forslag om å bruke kretstinget og ledersamling til utdeling av premier og priser til ryttere og
ildsjeler ble drøftet inngående, uten at kretsstyret kom frem til en konklusjon. I et forsøk på å
premiere ryttere legges det i stedet opp til kretscuper neste år .
Vedtak:
Klubbene bes om å melde på antall deltakere til ledersamling og kretsting 1. og 2. februar.
Arrangementet legges til Solborg hotell i Mandal etter anbudsrunde.
Kretsstyret tar initiativ til at fire distriktsstevner i 2013 også blir cupstevner.
Sak 12/08/06 Ferd rideskolecup
Kretsarrangementet Ferd Rideskolecup arrangeres med finaler i regi av Sørlandsparken Rideklubb.
Berørte klubber orienteres. Kretsen betaler teknisk personell. Rytterforbundet bidrar med kostnader
for å hente inn dommere til ryttertest.
Vedtak:
Kretsen bidrar med teknisk personell til avviklingen av Ferd Rideskolecup.
Sak 12/08/07 Stevner i vintersesongen
Under terminlistemøtet ble det uttrykt ønsker om innendørsstevner i vintersesongen på Epona.
Stevnene blir et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandsparken, Roseland og Åros.
Vedtak:
Kretsens bidrag til eventuelle vinterstevner i 2013 blir teknisk personell, og klubbene oppfordres til
å utvikle samarbeidet slik at det kan arrangeres et eller to stevner vinteren 2013.
Sak 12/08/08 Sponsorsamarbeid
Sponsorsamarbeid med Spareskillingsbanken ble drøftet. Det er ønske om å fortsette og utvikle
samarbeidet.
Vedtak:
Det tas kontakt med Spareskillingsbanken med sikte på å fortsette samarbeidet.
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Sak 12/08/09 Støtte til innkjøp av kjegler – kjøring
Benedicte Ajer foreslo om å kjøpe inn kjegler til bruk på kjørekurs som arrangeres av Kristiansand og
Søgne Rideklubb. Kostnaden er 14.000 kroner.
Vedtak:
Kretsen kan bidra med midler til innkjøp av kjegler til bruk ved kurs i kjøring arrangert av kretsens
klubber. Forutsetningen er at det gis et tilskudd også fra Norges Rytterforbund.
Sak 12/08/10 Samarbeid Rogaland Rytterkrets
Under ledersamlingen på Lillestrøm i slutten av oktober ble det uformelt drøftet med representanter
for Rogaland Rytterkrets mulig samarbeidstiltak. Det var enighet om å møtes til et fellesmøte.
Vedtak:
Kretsstyret er positiv til å utvikle et samarbeid med Rogaland Rytterkrets. Det inviteres til et
fellesmøte i Flekkefjord i februar/mars 2013.
Sak 12/08/11 Kandidater til sentrale verv
Kretsstyret ble orientert om at fristen for å melde inn kandidater til de sentrale verv i rytterforbundet
er ved utgangen av året.
Vedtak:
Eventuelle forslag til kandidater fremlegges på styremøtet torsdag 13. desember klokka 18

Hallgeir Oftedal
referent

