Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
19. mars kl. 20.00
Sted:
Kroa, Bruråk
Tilstede:
Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Bettina Lysklætt, Ellen Kullbotn
Meldt forfall: Geir Sæther, Stein Ole Eide, Marith Stene, Marit Dragsten, Leif Lihaug
18/12:
Godkjenning av referat fra siste styremøte (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 27. februar utsettes til neste styremøte.
19/12:

Konstituering av det nyvalgte styret/fordeling av arbeidsoppgaver v/Kine:
- Endel funksjoner er ok (leder, nestleder, kasserer, sekretær, anlegg).
- Vi må ha en ansvarlig for de ulike grener, og foreslår følgende:
 Sprang - Tom Valdor
 Dressur – Bettina Lysklætt
 Feltritt – Ellen Kullbotn
 Kjøring – Marit Dragsten
-

Likeledes må det oppnevnes ungdomskontakt:
 Klubbene må komme med forslag, info legges ut på vår og klubbenes hjemmeside. Mail
sendes til klubbene om dette. Kine og Solveig følger opp.

-

Hjemmesiden/Facebook:
* Hjemmesiden må oppdateres + mer info legges ut. Kine og ungdomskontakt følger opp.
* Vi bør markedsføre oss på facebook. Kine og ungdomskontakt følger opp.
Vedtak: Styret er enig i at ovennevnte utnevnes som ansvarlig for de ulike grener + at vi utnevner
ungdomskontakt snarest + blir online på hjemmesiden og facebook.

20/12:

Oppfølging Rytterting STRYK 2012:
- Janniche Lund-Teigås skriver protokollen. Den må underskrives/offentliggjøres snarest.
Kine/Solveig følger opp.
- Andre oppfølginger/føringer fra årsmøtet må gjøres. Kine følger opp.

21/12:

Oppsummering fra avtroppene leder, v/Leif:
- Leif meldt forfall. Utsettes til neste styremøte.

22/12:

Postliste:
Post INN:
o Mail datert 27/2 fra NRYF, vedr.: ” Stevnerapport og Arrangørrapport fra D stevne sprang
TRØN 4 - 5 feb. 2012”. Tatt til orientering.
o Mailer datert 27. + 28/2 fra Rogaland + Oslo/Akershus rytterkretser + NRYF, vedr.: ”Online
påmelding.” Tatt til etterretning.
o Mail datert 2. mars fra NRYF, vedr.: ” Stevnerapport fra D stevne sprang Bruråk 25.-26 februar
2012”. Tatt til orientering.
o Mail datert 5. mars fra STIK vedr.: “Påminnelse Idrettskretsting med fullmaktskjema”. Tatt til
orientering.
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23/12:

o Mail datert 6. mars fra STIK vedr.: “Viktig informasjon”. Tatt til orientering + sendt samtlige
klubber.
o Mail datert 6. mars + revidert 7. mars fra NRYF, GU distanse, vedr.: “Spre info om
distansesporten Tatt til orientering. + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 6. mars fra Ellen Kullbotten vedr.: “Statutter Knøttecup.” Tatt til etterretning.
Audhild følger opp?
o Mail datert 7/3 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Påminnelse om årsmøtet 13/3”. Tatt til
orientering.
o Mail datert 13/3 fra STIK, vedr.: "Kroppens drivstoff" - om hverdagsmat og idrettsernæring.”
Tatt til orientering + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 14. mars fra NRYF,, vedr.: “Klasser for fh-ryttere på D-stevner o.l.” Tatt til
orientering. + sendt samtlige klubber.
o Mail datert 13/3 fra STIK, vedr.: "Invitasjon til diverse kurs.” Tatt til orientering + sendt
samtlige klubber.
Post UT:
o Mail sendt 28. februar av sekretær til samtlige klubber i STRYK: ”Oversikt over
klubbrepresentanter til kretstinget + påminnelse om å melde inn representanter innen fristen” .
Eventuelt:
 Tanker fremover: Samling med klubbene arrangeres på Bårdshaug Herregård 9.-10.
november. Ellen følger opp. “Gøy med hest” arrangeres 24. juni. Kine følger opp.
 KM/samarbeide med Nord-Trøndelag: Hva er status, avgåtte grenledere kontaktes. Ellen,
Tom og Bettina følger opp.
 Utfylling av skjema, ny styresammensetning til Brønnøysund-registret. Kine følger opp.
 Klubbene kontaktes og forespørres om de ønsker banemannskapskurs. Solveig følger opp.
 Styremøter: Det avholdes jevnlige styremøter ca. én pr. måned: 16. april, 14. mai, 11. juni,
20. august. 17. september, 15. oktober og 26. november. Sted: Øysand. Bettina følger
opp. Møteplan og - at saker som ønskes tatt opp sendes oss min. 1 uke i forkant - legges ut
på hjemmesiden og sendes klubbene. Styrereferater fra 2011/2012 sendes ut til nytt styre.
Kine og Solveig følger opp.
 Aktivitetskalender med terminlisten og andre aktiviterer legges ut på vår og klubbenes
hjemmeside. Tom følger opp.
 Oppfølging mail datert 11. mars, fra Cecilie Sundal, vedr. “Ikke mottatt plakett fra CVC
Vintercup 2007/2008”. Kine følger opp.
 SBA-kurs, Bratsberg 16.-18. mars: Meget vellykket kurs med 19 deltakere fra Nord-/SørTrøndelag og Møre. Gode tilbakemeldinger både fra deltakerne og foredragsholder Ole
Stokke. All honnør til Tom som har gjort en formidabel jobb her!
 Statutter Knøttecup 2012. Utkast til statutter delt ut og gjennongått. Arrangeres – med
terreng-kurs i forkant – i Trondheim, Surnadal og Orkdal. Bl.a. med Befoma som sponsor.
Nord-Trøndelag ikke med som arrangør. Ellen følger opp.
 Oppussing logo. Logo begynner og bli slitt, og bør “pusses opp”. Kine følger opp.
Møtet avsluttet:
Neste styremøte:

kl. 22.00.
16. april kl. 20.00 på Øysand?

Klæbu, 24/3 2012:
Solveig Sundfær
referent
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