Vest-Agder Rytterkrets
Referat fra styremøte 22. august 2016
22. august 2016, kl. 17.00
Sted: Kristiansand og Søgne rideklubb
Til stede: Janken, Lotti, Julie, Ninette og Bjørnar.
Fraværende: Janneke, Wolfram og Maria.
Innkalling ble godkjent og Janken ble valgt til møteleder og referent.
Saksliste:

1. Håndboken for rytterkretser 2016 ble gjennomgått.
2. Evaluering av styremedlemmenes arbeids- og ansvarsoppgaver: Styrets medlemmer
fortsetter med de arbeidsoppgaver som ble tildelt tidligere i år.
3. Styret har 3 aktuelle kandidater til valgkomite og ser for seg at valgkomiteen skal
være på plass i løpet av kommende uke.
4. Planlegging av hvilke kurs og møter styrets medlemmer skal delta på neste halvår:
Styretes leder deltar på kretsledersamlingen i Oslo høsten 2016.
Lotti deltar på Grønt Kort seminar. Ninette og Julie sier seg villige til å delta dersom
det blir behov for stedfortreder(e). I tillegg deltar Lotti på Sprangdommer II kurs i
september og Julie på sprangdommeraspirantkurs i november.
5. Styremøter og arbeidsoppgaver neste halvår: Neste styremøte blir avholdt den 18.
oktober i kafeen til Kristiansand og Søgne rideklubb. Kretsens medlemmer fortsetter
med sine tildelte arbeidsoppgaver i tillegg til at ungdomsrepresentanten skal få egne
oppgaver. (se punkt 13)
6. Bruk av kretsens midler – hva kan klubbene søke på? Styret oppfordrer igjen
klubbene til å søke midler fra Kretsen. Klubbene kan blant annet søke om midler til
støtte ved kurs, innkjøp og oppgradering av sikkerhetsutstyr, sosiale arrangementer
for klubbens medlemmer og så videre.
7. Marianne Villoro sin søknad om ny rideklubb i kretsen: Styret vil komme tilbake til
saken når anmodning om høringsuttalelse foreligger.
8. Planlegging av cuper, kurs for medlemmer av VARK og sosiale arrangementer:
Kretsen skal oppnevne en av sine medlemmer til å ta ansvar for dette. Kretsen
oppfordrer klubbene til å melde inn forslag.

9. Dialog med klubbene: Det er fremdeles lite aktivitet fra klubbene inn mot Kretsen.
10. Grønt Kort: Lotti fortsetter som kontakt for henvendelser vedrørende Grønt Kort.
11. Sprangkomite, kretstreninger og dressurkomite: Ninette overtar ansvaret alene for
grenutvalgene og forsøker på nytt å få etablert et grenutvalg i dressur.
12. Støtte til dressurdommere: Ingen klubber har til nå søkt om støtte til
dressurdommere under dressurstevner. Slik støtte er derfor ikke gitt. Kretsen
oppfordrer klubbene til å benytte seg av tilbudet ved å søke om slik støtte.
13. Ungdomsrepresentantens oppgaver: Maria Gjestvang er Kretsens
ungdomsrepresentant og skal jobbe for organisering av ungdoms-aktivitet i klubbene.
I vår krets er det foreløpig kun Sørlandsparken rideklubb som har ungdomskomite og
Kretsen oppfordrer derfor de øvrige klubbene til å opprette egen ungdomskomite.
14. Kjøregodtgjørelse til Kretsens medlemmer med lang kjørevei vedtas fra og med
01.01.2016. Beregning og utbetaling av kjøregodtgjørelse vil bli gjennomført i
samsvar med NRYF sine retningslinjer.
15. Eventuelt:
Lotti sørger for at det arrangeres Horsepro-kurs av Kretsen. Hun vil invitere klubbene
i løpet av høsten. Kurset passer for alle klubber som arrangerer stevner generelt.
Kretsen minner om at fristen for å søke om D-stevner og UK er 1. oktober 2016.
Søknad sendes direkte til Lotti med kopi til Kretsen. Videre minner vi klubbene på at
forfallsdato på utsendte klubbkontingenter også er 1. oktober 2016.

Møte slutt kl. 19.00
Janken

