Styremøte ØRYK

Sted: Flerbrukshallen, Råde
25.03.2015 kl 19:00
Tilstede: Ingrid Jacobsen, Stian Aas, Leif Høyland, Liv Mona Aarseth, Line Gundersen,
Kristoffer Tvete, Maria Ystrøm Bislingen, Øystein Hansen, Mina Olstad, Bjørn Andersen
Karianne Brekken, Gina Lindbæk, Merethe Holby og Marit Bergli.
Forfall: Annicken Jegersberg, Mayrita Halvorsrud, Ingeborg Bjerregaard, , Mats Bergersen,
Linda Johannessen, Marie Nordskogen
Sak 17- 2015 Godkjenning av forrige møtes protokoll
Protokoll godkjent.
Sak 18-2015 Teknisk personell
Det har kommet spørsmål ang enkeltpersoner – dette diskuteres.
Arve Ryen har mistet sin autorisasjon da han har fylt 70 vi inviterer Arve på neste Kretsting
for en oppmerksomhet.
Sak 19-2015 Kretstrening
Komiteen har hatt et møte og er litt usikre på om det er aktuelt med kretstrening i forhold til
alle diskusjoner om trenere…. Øystein kommer med forslag på noen aktuelle trenere. Vi må
passe på at treneren godkjennes av NRYF. Kretstreninger i Feltritt tar Annicken seg av, hun
stiller som kretstrener.
Det har også vært diskutert å ha Clinic i stedet for kretstrening i sprang med høyt profilerte
Clinicholdere.
Sak 20-2015 Cuper - KM
Liv Mona har fått klarsignal for en hestecup i sprang fra Cavalor, statuttene bør være like
Linda har fått Borgen Bygg Cup Ponni. Liv Mona har en til på gang og Leif har også en til på
gang.
Cavalor Cup kommer til å gå i 1,00 m med finale i 1,05.
Dressurcuper 3 stk. Rekruttcup i LC Ponni og Hest – utv. klubbklasse.
Stallboden DressurCup LA Hest
Hööks DressurCup i MB Hest
KM/ØM statutter dressur, statuttene er endret bitte litt….
KM/ØM statutter sprang har vi nå justert og blitt enige om på møtet, alle klasser blir lukkede
mesterskap.
Sak 21-2015 Ledermøte
Den nye generalsekretæren kommer på besøk, og vi vil gjerne ha med ungdommen også.
Askim har mulighet til to forskjellige lokaler. Vi har styremøte som vanlig en time før.
Sak 22-2014 - Eventuelt
Det går rykter om at Leif skal trekke seg, men det skal han ikke……...
Wenche Alm fra NRYF har ringt Leif ang. stevneinvitasjonen til Eidsberg Rideklubb, det

gjelder bl.a. bedømmelser som er brukt i lave klasser, og stevneinvitasjoner som er godkjent
uten teknisk personell på.
Fredrikstad Rideklubb har kjøpt inn et brukt HC tidtakeranlegg – klubben har til hensikt å leie
ut dette.
Halden ønsker å bytte dager på dressur / sprang stevnene sine – de har utvidet klubbstevne,
det vil da kollidere med Eidsbergs D-stevne i dressur. Kretsstyret tror ikke dette er noe
problem, da dressurstevnene som regel er overfyllte.
Ponitiattester – alle som sitter i styret skal nå ha politiattester. Leif oppnevnes som ansvarlig
for Politiattester i kretsstyret, alle i styret har selv ansvar for å be politiet om attest, dette kan
gjøres på nettet.

Råde 25. 03.2015
Referent
Marit Bergli

Neste møte er ledermøte mandag 20. april kl. 19.00 i Askim,
styremøte kl. 18.00.

