Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
30. januar kl. 19.30
Sted:
Kroa, Bruråk
Tilstede:
Leif Lihaug, Solveig Sundfær, Stein Ole Eide, Baard Lindvaag, Audhild Hoston,
Meldt forfall: Geir Sæther, Janniche Lund-Teigås, Else Thorstensen

01/12
Godkjenning av referat fra siste styremøte (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 12. desember godkjent uten merknad.

02/12:

Forberedelser Rytterting STRYK 2012:
- Avholdes 15. mars kl. 18.30 på Quality Panorama Hotell. Møtelokaler/mat er bestilt.
- Innkalling lages + legges ut på hjemmesiden. Solveig/Leif følger opp.
- Arbeidet med årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett er i gang, og grenansvarlig i de
ulike grener lager utkast til årsberetning for sprang/dressur/distanse. Mal fra siste kretsting
benyttes (sendes ut av Solveig). Janniche/Bård/Audhild følger opp.
- Vi jobber med å lage forslag til nye vedtekter (kretsting hvert år + at samtlige i styret velges
vekselsvis for 2 år). Leif følger opp.
- Funksjoner til sittende styre gjennomgått.
- Valgkomiteen (Mona Haugen, Elin Sundseth og Stein Ole Eide) starter arbeidet med å finne
egnede kandidater + at klubbene tilskrives/legges ut på hjemmesiden at valgkomiteen ønsker
forslag på kandidater. Stein Ole/Leif følger opp.

03/12:

Økonomirapport 2010 og 2011 v/Stein Ole:
- Kasserer har laget økonomirapport pr. 30. januar som ble delt ut + gjennomgått.
- Selv om flere klubber har nå betalt inn, er det fremdeles endel klubber som ikke har betalt inn
medlemskap og kretstier. Klubbene kontaktes og informeres om at vi kontakter Idrettskretsen
med anmodning om at klubber som ikke betaler sin gjeld strykes. Stein Ole følger opp.
- Regnskap 2010-2011 er ferdig og overleveres revisor.

04/12:

Utdanning teknisk personell v/Leif:
- Tom Valdor har tatt initiativ til å arrangere banebyggeraspirantkurs.
- STRYK arrangerer kurset helgen 16.-18. mars på Bratsberg Ride- og Treningssenter.
- Kursholder blir banebyggeren Ole Stokke.
- Tom Valdor tar imot påmeldinger + følger opp.

05/12:

Terminliste 2012 v/Leif/Bård:
- Det har kommet inn en del tilbakemelding fra klubbene om ønske om teknisk personell.
- Terminlisten er så langt à jour.
- Siste sjekk må gjøre slik at alt disponibelt teknisk personell benyttes, og at ikke noen mister
autorisasjonen. Bård følger opp.

06/12:

Dressur- og sprang-cuper v/Leif:
- Leif har gjort avtale med Arild Sivertsen om HL-cup i sprang.
- Selabua er konkurs og Horze Trondheim kan være interessert i å sponse dressurcup. Ny
grenansvarlig i dressur følger opp.
 Sør-Trøndelag Rytterkrets v/sekretær Solveig Sundfær, Tine Bugges veg 3b, 7540 Klæbu 
e-post: sortrondelag.krets@rytter.no
Org. nr.: 984074042

1

07/12:

Møter med klubbene:
- Det arrangeres 2 møter med klubbene 2012 (vår og høst).
- Audhild har vært i kontakt med Catrine Lubbe som har sagt seg villig til å holde temakveld med
fokus på ”Hvordan trene rytter/hest for å bli en god idrettsutøver”. 29. mars kan være aktuell
dato. Audhild følger opp.
- Nina Bråten kan også forespørres. Janniche følger opp.
- Dato/opplegg til høsten for ”Gøy med hest” må fastsettes i samråd med Rita Almås/arr.gruppe
snarest. Leif følger opp.

08/12:

Styrerepresentanter neste tingperiode (diskusjon):
- Det bør være styrerepresentanter i kretsstyret fra flere klubber, spesielt de største klubbene.
- Ikke enkelt engasjere folk til frivillig organisasjonsarbeide – mange utfordringer her.
- Flere ”døde” klubber i distriktet, spesielt på Fosen (se også sak 49/11 og 50/11).
- Kretsting bør arrangeres hvert år, og samtlige tillitsvalgte bør velges for 2 år, unntatt
ungdomsrepresentant som kanskje bør velges for 1 år. (jfr. sak 51/11 og 2/12).

09/12:

Postliste:
Post INN:
o Mail datert 16. desember, fra NRYF vedr.: ” Med ønske om god jul og godt nyttår”.
Tatt til orientering.
o Mail datert 22. desember, fra NRYF vedr.: ” Oversikt over rytterkretsenes årsmøter
”. Tatt til orientering. Leder følger opp.
o Mail datert 22. desember, fra NRYF vedr.: ” Tildeling av aktivitetsmidler, barn og
ungdom + reisestøtte kretsledersamling ”. Tatt til orientering.
o Mail datert 30. desember + 8. januar, fra Vest-Agder Rytterkrets vedr.: ”
Banebyggeraspirantkurs ”. Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 2. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Synes du ungdom i idretten er viktig? ”.
Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 2. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Publisering- Støtte til barne- og
ungdomsidretten. ”. Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 4. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Kretsting, Regionsting, Forbundsting.
”. Tatt til orientering + Leder følger opp?
o Mail datert 9. januar, fra Reppe Rideklubb vedr.: ” Markedsansvarlig, Reppe
Rideklubb ”. Tatt til orientering.
o Mail datert 9. januar, fra STIK vedr.: ” Orkla Rideklubb ”. Tatt til etterretning.
Leder følger opp.
o Mail datert 11. januar, fra Vest-Agder Rytterkrets vedr.: ” Dressurdommerkurs ”.
Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 16. januar, fra Rogaland Idrettskrets vedr.: ” Trenger du en dyktig
klubbveileder? ”. Tatt til orientering
o Mail datert 18. + 24. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Informasjon til alle klubber og
organisasjonsledd i Sør-Trøndelag ”. Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 18. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Langtidsplan for tingperioden 20122014 sendes ut til høring i februar ”. Tatt til orientering
o Mail datert 22. januar 2012, fra STIK vedr.: ” Innkalling til idrettskretsting og Ting
for Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag på Skifer Hotell, Oppdal”. Tatt til
orientering + sendt samtlige klubber.
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o Mail datert 24. januar 2012, fra NRYF vedr.: ”Stem på årets klubbleder, ildsjel og
ungdomsleder!” Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 25. januar, fra Stine Frengen vedr.: ” Dommeraspirant som vil dømme! ”.
Tatt til etterretning. Leder følger opp.
o 2012, fra NRYF vedr.: ” Stevnerapporten fra D stevne arrangert av Trondheim
Rideklubb 21-22.01.2012:” Tatt til orientering.
o Mail datert 26. januar + 30. januar 2012, fra NRYF vedr.: ” Idrettsregistreringen –
viktig påminning”. Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 27. januar 2012, fra STIK vedr.: ”Idrettsrådet signerte i dag formell
samarbeidsavtale med Trondheim kommune ...og husk idrettsregistreringen innen
31.januar.” Tatt til orientering.


Post UT:
o Mail sendt 13. desember av sekretær til samtlige klubber i STRYK: ”Viktig info om
teknisk personell, manglende innbetaler og markedsansvarlig i klubbene” .
o Mail sendt 13. desember av sekretær til samtlige klubber i STRYK: ”Julehilsen” .
o Mail sendt 23. desember av leder til samtlige klubber i STRYK: ”Markedsansvarlig”
o Mail sendt 18. januar av sekretær til samtlige klubber i STRYK: ”Endelig terminliste
2012 – husk å registrere egne stevner i HorsePro”

10/12:

Eventuelt:
 Søknad fra Trondheim Rideklubb v/Maijken Myhr om å arrangere D-stevne i sprang 18.-19.
august på Stall Granly. Leif følger opp.
 Økning stevne-10-’er.
- NRYF har vedtatt økning av stevne-10’er til kr. 20,-.
- Det koster for mye å starte stevner, spesielt hos enkelte klubber.
Vedtak: Styret er enig i at økningen av stevne-10’er øremerkes til et eget premiefond.

Møtet avsluttet:

kl. 21.30.

Neste styremøte:

Mandag 27/2 2012 kl. 18.30 hjemme hos Solveig

Klæbu, 1/2 2012:
Solveig Sundfær
referent
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