Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
16. april kl. 20.00
Sted:
Kroa, Øysand
Tilstede:
Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Bettina Lysklætt, Ellen Kullbotn, Stein Ole Eide
Meldt forfall: Marit Dragsten
Ikke møtt: Geir Sæther, Marith Stene
24/12:
Godkjenning av referat fra styremøte 27/2 + 19/3 (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 27. februar og 19. mars godkjent uten merknad.
25/12:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail datert 21/3 fra NRYF, vedr.: ” Invitasjon til lederkursfor ungdom i rytterkretsene 20.-22.
april”. Tatt til etterretning.
o Mail datert 22/3 fra Fra HorsePro Support, vedr.: ”Invitasjon til 4-8-12-kurs.” Tatt til
orientering + videresendt klubbene.
o Mail datert 27. mars fra Reppe Rideklubb, vedr.: ” Forespørsel om stewardkurs”. Tatt til
orientering. Se egen sak.
o Mail datert 28. mars fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Kommunale midler 2012, halltid og
mobil kunstisbane”. Tatt til orientering.
o Mail datert 28. mars fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Innmelding av behov for idrettsutstyri
kommunale anlegg i Trondheim 2012”. Tatt til orientering.
o Mail datert 28. mars fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport fra D-stevne i dressur”. Tatt til
orientering.
o Mail mottatt 29. mars fra STIK, vedr.: “Miniseminar i Trondheim 26/4”. Tatt til orientering +
videresendt klubbene.
o Mail mottatt 2. april fra NRYF, vedr.: “ Div info fra Mari”. Tatt til orientering.
Post UT:
- Mail sendt 25. mars av sekretær til samtlige klubber i STRYK: “ Info om ungdomskontakt,
banemannskapskurs og mailadresser”
- Mail sendt 12. april av kasserer til samtlige klubber i STRYK: ” Vi ønsker info om oppdatert
post-/faktura- og mailadresser”.

26/12:

Oppsummering KM + RM, statutter v/Kine/Tom/Bettina:
- Statutter KM 2012 er laget og brukes slik de er. Vi avtaler møte med Nord-Trøndelag Rytterkrets
snarest for å gå gjennom KM-statutter for 2013. Bettina/Tom følger opp.
- Tom har mottatt gamle statutter for RM i sprang fra Rune Rinnan.
- RM i sprang 2012 arrangeres av TRØN/STRYK i forbindelse med Sommerstevnet.
- Det må diskuteres med Møre og Nord-Trøndelag Rytterkrets hvordan fremtidige RM skal
arrangeres (gren, statutter og sted) og hvordan kostnadene skal fordeles. Tom/Bettina følger opp.
- Kine har fått tilbud på dekken og schabracker m.v. fra Horze.
- Status for antall medaljer og dekken til KM + RM gjennomgått. Kine/Ellen følger opp.
Vedtak: Styret er enig i at årets KM-statutter benyttes (jfr. tidligere vedtak) og at KM-statutter 2013 gjennomgås
med Nord-Trøndelag Rytterkrets. Likeledes at status for fremtidig RM gjennomgås med Møre og Nord-Trøndelag
Rytterkrets.
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27/12:

HP-nett/godkjenningsrett v/Kine:
- Rune Rinnan har godkjenningsrett pr. idag.
- I tillegg skal Erik Houmb, Tom, Bettina, Ellen og Kine ha godkjenningsrett. Kine følger opp.
- Kasserer skal ha utskrift fra stevner for fakturering hver måned. Kine følger opp.
Vedtak: Styret er enig i at ovennevnte personer skal ha godkjenningsrett i HP-nett.
28/12:

Stewardkurs/andre kurs v/Kine:
- Henvendelse om å arrangere stewardkurs kommet fra Reppe (jfr. post inn).
- Kine har vært i kontakt med leder av stewardkomiteen.
- Stewardkurs må arrangeres i forbindelse med et stevne med oppstalling. D-eller E-stevnet på
Sommerstevnet i juni/juli kan være aktuelt.
- Vi har egne kursholdere som kan forespørres. Innbydelse lages. Kine/Tom følger opp.
- Så langt har det ikke kommet noen henvendelse fra klubbene om å arrangere banemannskapskurs.
Vedtak: Styret er enig i at det avholdes stewardkurs med lokale kursholdere i forbindelse med Sommerstevnet.
29/12:

“Nye Leangen” v/Kine:
- Leder har mottatt mail fra Noralf Brækken 10. april om at “Nye Leangen” planlegges på Tiller, og
at travet ønsker et samarbeide med ryttersporten.
- Vi mangler anlegg i Midt-Norge som kan motta offentlig støtte (må være klubbdrevet), og som kan
benyttes til større arrangement.
- Positivt med samarbeide med travsporten, og vi bør skaffe oss mer info om “Nye Leangen” snarest.
STRYKs anleggsansvarlig koples inn. Kine følger opp.

30/12:

PAVO dressurcup v/Ellen/Kine:
Utkast til statutter er laget og ble gjennomgått. Disse forelegges Louise Almlund Løkken. Ellen
følger opp.
- Cupen foreslås til følgende stevner: ORKD: 9.-10 juni, TRØN: 23.-24. juni, BRURÅK: 18.-19.
august, VAAD: 15.-16. september, REPP: 29.-30 september m/finale.
Vedtak: Styret er enig i at det arrangeres PAVO dressurcup 2012, med utgangspunkt i gjennomgåtte statutter.
-

31/12:
-

32/12:
-

Klubbsamling:
Arrangeres på Bårdshaug Herregård 9.-10. november. Møtelokale/rom er reservert.
Terminlisten sentralt tema.
Innbydelse lages snarest. Klubber, rideskoler og Nord-Trøndelag rytterkrets inviteres. Ellen følger
opp.
Gjennomgang økonomisk staus, v/SteinOle:
Økonomirapport pr. 14/4 gjennomgått.
Mye utestående er nå kommet inn, men endel utestående poster – spesielt fra “døde klubber”.
Økonomien er solid.

33/12:

Eventuelt:
 “Gøy med hest” dato og videre opplegg gjøres med Rita Almås. Bettina/Tom følger opp.
 Rideskolecup 2012: Rideskoler kontaktes. Tom/Bettina følger opp.
 HL-cup 2012: Har dessverre ikke fått tilbakemelding fra Arild Sivertsen.
Møtet avsluttet:
kl. 22.15.
Neste styremøte:
14. mai kl. 20.00 på Øysand
Klæbu, 19/4 2012:
Solveig Sundfær
referent
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