Vest-Agder Rytterkrets

Referat
Fra styremøte i Vest-Agder Rytterkrets mandag 27. august 2012.
Tilstede: Anne-Grethe Esdar, Jarl Øystein Knudsen, Benedicte Ajer, Kari Eiesland, Hallgeir Oftedal.
Nina Marki Errichsen fra klokka 19.25. Forfall: Kjersti Alfredsen. Møtet startet klokka 19 og ble
avsluttet klokka 21.
Sak 12/06/01 Referat
Referat fra siste styremøte onsdag 11. april er tidligere utsendt .
Vedtak:
Referat fra styremøte 11 april godkjennes
Sak 12/06/02 Referat fra fellesmøte
Referat fra fellesmøte onsdag 6. juni er tidligere utsendt.
Vedtak:
Referat fra fellesmøte 6. juni godkjennes.
Sak 12/06/03 Kursvirksomhet høsten 2012/vinteren 2013
Det er kommet et ønske om kurs i Horsepro. En av kretsens primæroppgaver er å utdanne teknisk
personell og personell som gjør det mulig for klubbene å avvikle stevner. Ønsket om kurs i Horsepro
Stevne er aktuelt, men kretsstyret er av den oppfatning at det er nødvendig med basiskurs og ikke
kurs i spisskompetanse. Ønsker noen klubber utdanning og opplæring i bruk av Horsepro Stevne
utover basiskunnskapene, mener kretsstyret at dette må bli en oppgave for den enkelte klubb.
Det tas sikte på å få til et sprangdommeraspirantkurs og et stewardkurs. Før tiltakene gjennomføres,
skal det være påmelding fra klubbene.
I utgangspunktet dekker kretsen kursavgiften, men klubbene som melder på deltakere må betale
kursavgiften ved påmelding, og vil få den refundert etter avviklet kurs. Dette eliminerer de som
melder seg på og ikke møter frem.
Vedtak:
Klubbene inviteres til å sende deltakere på kurs i Horsepro, sprangdommeraspirantkurs og
stewardkurs. Kursene forhåndsannonseres med påmeldingsfrist. Klubbene skal betale
deltakeravgift før kurs, og får denne refundert dersom kursdeltakeren gjennomfører.
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Sak 12/06/04 Søknad om støtte til internasjonal deltakelse
Kretsen har fått søknad om støtte til deltakelse i nordisk/baltisk mesterskap i sprang og til EM i
distanse. Slike søknader faller utenfor den primæroppgave kretsen normalt har, og kretsstyret finner
ikke å kunne støtte disse tiltakene.
Vedtak:
1. Vest-Agder Rytterkrets finner av prinsipielle og økonomiske årsaker at det ikke kan gis
tilskudd til enkeltekvipasjer som representerer en av kretsens klubber ved deltakelse i
internasjonale stevner.
2. Norges Rytterforbund gjøres oppmerksom på den ekstrakostnad ekvipasjene pådrar seg
ved at forbundet sentralt anbefaler at trenere følger med til større mesterskap.
Kari Eiesland fratrådte som inhabil ved behandlingen av saken.
Sak 12/06/05 Røyking på stevner
Norges rytterforbund har innført røykfrie stevner. Dette gjelder hele stevneområdet, og røyking kan
kun skje på anvist røykeplass. Det viser seg at på flere av de stevner som kretsen har ansvaret for
skjer ureglementert røyking. Det er ikke overdommer eller stewards oppgave å håndheve
røykeforbudet og påse at all røyking skjer på anvist plass. Dette er et arrangøransvar. Kretsstyret ber
om at de klubber som arrangerer d-stevner og utvidede klubbstevner som kretsen godkjenner følger
opp rytterforbundets pålegg om røykfrie arrangementer, dog slik at det kan foregå røyking på anvist
plass.
Vedtak:
Kretsstyret gjør klubbene oppmerksom på Norges Rytterforbunds vedtak om røykfrie
arrangementer, dog slik at røyking kan foregå på anvist plass. Kretsstyret pålegger de klubber
som arrangerer stevner om å påse at bestemmelser blir fulgt.
Sak 12/06/06 Langtidsplan
Kretsstyret gjennomgikk den langstidsplan som ble vedtatt av kretstinget i januar. Det er på enkelte
områder samsvar mellom planen og utført aktivitet, men på noen områder, særlig utdanning av
teknisk personell, er det mangel på samsvar.
Vedtak:
Gjennomgangen av langtidsplanen tatt til etterretning.
Sak 12/06/07 Situasjonen i Kvinesdal Rideklubb
Kari Eiesland refererte til møte med representanter for styret i Kvinesdal Rideklubb og andre berørte
personer. Kretsstyret registrerer at Kvinesdal nå har fått en ny ridebane til disposisjon, men at
situasjonen på enkelte andre områder er uavklart.
Vedtak:
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Orienteringen tatt til etterretning.
Sak 12/06/08 Situasjonen i Vennesla Rytterforerning
Før kretsstyrets møte var det uavklart i forhold til kontingentinnbetaling fra Vennesla Rytterforening.
Kontingent er nå betalt. Kretsstyret er foreløpig ikke orientert om det er valgt nytt styre i klubben.
Vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning
Sak 12/06/09 Økonomirapport
Økonomirapport for de første syv måneder ble lagt frem. Inntekter og utgifter er i samsvar med
budsjett. Likviditeten er god. Det ble lagt frem driftsresultat og balanseregnskap.
Vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning.
Sak 12/06/10 Grønt Kort-kontakter
Det har vært vanskelig å samle kretsens Grønt Kort-kontakter til felles møte. Kretsstyret har
forståelse av at arbeidet med Grønt Kort likevel går bra i de klubber som har aktivitet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning
Sak 12/06/11 Klubbbesøk
Kretsstyret har fordelt klubbene seg imellom i forhold til klubbbesøk. Ingen klubber har bedt om
besøk.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning
Sak 12/06/12 Aktiviteter knyttet til kjøring
Kretsstyret er opptatt av å stimulere til aktivitet i alle grener knyttet til rytterforbundet. For å skape
aktivitet innenfor kjøring er kretsstyret innstilt på å bevilge penger til stimuleringstiltak på lik linje
med hva som skjer innenfor dressur.
Vedtak:
Kretsstyret er innstilt på å bidra til økonomiske stimuleringstiltak innenfor kjøring, for eksempel
ved innkjøp av kjeglesett til presisjonskjøring. Saken tas opp når det er klart for første stevne i
kjøring.
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Sak 12/06/12 Statutter for stevner på tvers av kretsgrensene
Rosseland Ryttersportsklubb arrangerte finalen i SEC-turneringen sist helg. Statuttene for dette
stevner er ikke godkjent av kretsen. Det er også uklart hvilken krets/region som har godkjent
statuttene. Tidligere stevner har gått i Telemark/Vestfold og Aust-Agder.
Kretsstyret konstaterer at det er problematisk når det arrangeres cuper og stevner som går på tvers
av kretsgrenser. Kretsstyret mener at det bør foregå en sentral godkjenning av slike statutter slik at
behandlingen formaliseres, eller at kretsene får anledning til å godkjenne statuttene før
stevneinvitasjonene blir sendt ut.
Vedtak:
Styret i Vest-Agder Rytterkrets ber Norges Rytterforbund ta intitiativ til en ordning der stevner og
cuper på tvers av kretsgrensene på distriktsstevnenivå blir godkjent sentralt eller at arrangøren
pålegges å sende statuttene til godkjenning i alle berørte kretser før stevneinvitasjonen blir sendt
ut.
Sak 12/06/13 Ledersamling kretsting
Kretsstyret tar sikte på at det innkalles til ledersamling fredag 1. februar og kretsting lørdag 2.
februar.
Vedtak:
Kretstinget 2013 avvikles lørdag 2. februar 2013. Det blir ledersamling fredag 1. februar. Møtene
blir på hotell med overnatting.

Hallgeir Oftedal
referent

