Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:

17. januar 2013 kl. 19.00

Sted:

Kroa, Bruråk

Tilstede:

Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Marita Moen, Marit Dragsten, Marith
Stene, Stein Ole Eide

Meldt forfall: Ellen Kullbotn, Bettina Lysklætt, Geir Sæther
01/13:
Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember (ikke mottatt):
Vedtak: Godkjenning av referat fra styremøtet 3. desember utsettes til neste styremøte.
02/13:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 7/12 2012 fra STIK, vedr.: “Innmeldingsskjema, anleggsbehov
2013-1016" Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/12 2012 fra Orkla Hestesportsklubb, vedr.: ”Tilsvar godkjenning
av stevner.”Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 8/12 2012 fra NRYF v/Guro Grønningsæter, vedr.:
“Klubbutvikling”. Tatt til orientering og videresendt klubbene.
o Mail mottatt 10/12 2012 fra NRYF, vedr.: “Forslag på kandidater til
forbundsstyret”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 13/12 2012 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport, dressurstevne 17.-18.
november, Bruråk”.Tatt til orientering.
o Mail mottatt 13/12 2012 + 2/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Oppdatert info,
idrettsregistrering”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 14/12 2012 fra NRYF, vedr.: “Aktivitetstildeling 2012”. Tatt til
etterretning.
o Mail mottatt 14/12 2012 fra NRYF, vedr.: “Oppdatert kretshåndbok”. Tatt til
etterretning.
o Mail mottatt 18/12 2012 fra STIK, vedr.: “God jul”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 20/12 2012 fra NRYF, vedr.: “God jul og godt nytt år”. Tatt til
orientering.
o Mail mottatt 21/12 2012 fra NRYF, vedr.: “Registrering Grønt Kort””. Tatt til
orientering.
o Kopi av brev mottatt 21/12 2012 fra STIK, vedr.: “Opptak av Hemne
Hestesportklubb”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 21/12 2012 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Fordelingsmøte av
kommunale baner”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 2/1 2013 fra Maja Bredland Seehus, vedr.: “Overtakelse av Melhus
Hestesportsklubb”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 8/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Behov for stewardkurs? Med frist 15.
januar.” Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 10/1 2013 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Ambulansetjeneste
ved større idrettsarrangement”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 14/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Lars Rasmussen ønsker møte med
grenansvarlig i dressur i kretsene”. Tatt til etterretning. Bettina følger opp?
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o Mail mottatt 15/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Innkalling til
Ryttertinget/Årskonferansen 2013”. Tatt til etterretning. Behandles som egen
sak?
o Mail mottatt 16/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Klubbpakka”. Tatt til etterretning.
Kine følger opp?
o
Post UT:
o Mail sendt 3/12 2012 av Tom Valdor til NRYF, vedr.: “Behov for banebygger 1kurs”.
o Mail sendt av 5/12 2012 av kasserer til NRYF, vedr.: “Aktivitetsmidler barn,
unge og bredde 2012”.
o Mail sendt 7/12 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Oppsummering og
referat fra sprangdommerkonferanse 2012. “
o Mail sendt av 7/12 2012 av sekretær til Orkla Hestesportsklubb,
vedr:“Godkjenning av stevner”.
o Mail sendt 8/12 2012 av leder til NRYF, vedr.: “ Oversikt over deltakere til
audition i dressur”
o Mail sendt etter henvendelse av 11/12 2012 av kasserer til Louise Almlund
Løkken, vedr.: “Faktura Pavo Gavekort”.
o Mail sendt 11/12 2012 av leder til Maja Bredland Seehus vedr.: “Melhus
Hestesportsklubb”.

03/13:

Planlegging av sesongen 2013 v/Kine:
Terminlisten er i boks, men det er endel punkter som må følges opp:
- Agria vintercup i sprang (Tom/Kine/Solveig følger opp) + Pavo
cup (Kine/Bettina følger opp)
- Årsmøte m/konferanse (se eget pkt.)
- Flere unghestklasser (B-avd.) på oppsatte stevner. Hvordan skal de
arrangeres? (Tom/Solveig følger opp)
- Feil-og-stil-dommerkurs: Vi trenger flere dommere, og Kari Heistad
har sagt seg villig til å avholde kurs i forbindelse med sprangstevnet på
Øysand 2.-3. februar. Kine har laget forslag til invitasjon hvor pris
reduseres. Kari kontaktes for praktisk info (Solveig/Tom følger opp).
Vedtak: Styret er enig i at vi skal fremme sporten ved å ha fokus på cuper, unghestklasser og kurs,
og vi etterstreber å få gjennomført de aktiviteter som er skissert over.

04/13:

Kretsting med konferanse v/Kine:
- Avholdes torsdag 7. mars fra kl. 18.00 (19.00) på Sandmoen. Stein Ole
sjekker åpningstid/bestiller.
- Innkalling lages, frist 6 uker. Solveig følger opp.
- Årsberetning lages innen 8. februar (se fjorårets mal). Grenledere
lager for sine grener + Kine syr sammen + sender ut årsberetning
og protokoll fra i fjor.
- Årsregnskap/budsjett er ok. Leveres revisor. Stein Ole følger opp.
- Valgkomiteen settes i arbeide. Solveig følger opp.
- Minikonferanse (før eller etter årsmøte) med sammenslåing av klubber
som tema. Kine følger opp.
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05/13:

Eventuelt:
-

Ryttertinget/årskonferansen 2013 (se postliste): Kine + Bettina
drar.
- Facebook-siden. Må oppdateres kontinuerlig. Marita Moen følger opp.
- Møteplan for kommende styremøter: 11/2 + 18/3 kl. 19.30 på Bruråk
- Vi bør sende noen fra Midt-Norge.
Vedtak: Styret er enig om at Kine og Bettina representerer STRyK på Ryttertinget/årskonferansen
16.-17. mars 2013. Likeledes er styret enig i at Marita Moen overtar ansvaret for facebooksiden vår.
Møtet avsluttet:

kl. 20.50.

Neste styremøte:

11. februar kl. 19.30 på Bruråk.

Klæbu, 21/1 2013:
Solveig Sundfær
referent
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