Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
20. august kl. 20.00
Sted:
Kroa, Øysand
Tilstede:
Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Stein Ole Eide, Marith Stene, Marit Dragsten
Meldt forfall: Ellen Kullbotn, Bettina Lysklætt,
Ikke møtt: Geir Sæther

45/12:
Gjennomgåelse og godkjenning av referat fra styremøte 14. mai (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 14. mai godkjent uten merknad.

46/12:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 15/5 fra NRYF vedr.: “Fakturering av stevneavgift, brukerveiledning”. Tatt til
etterretning.
o Mail mottatt 15/5 fra NRYF, vedr.: “FH-klasser på D-stevner”. Tatt til orientering +
vidersendt klubbene i STRYK.
o Mail mottatt 16/5 fra Reppe Rideklubb vedr.: “Dommerproblemer på dressurstevne 15.-17.
juni”. Tatt til etterretning. Bettina følger opp.
o Mail mottatt 18/5 fra NRYF, vedr.: “Tips vedr. aktivitesmidler + rideskolecup”. Tatt til
etterretning. Behandles som egen sak.
o Mail mottatt 18. mai + 8/8 fra NIF, vedr.: “Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon
2012”. Tatt til etterretning + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 20/5 fra STIK, vedr.: “Invitasjon til kurs om lover og regler i alle idrettslag”. Tatt
til orientering + vidresendt klubbene.
o Mail mottatt 25/5 fra Alsenbygdens Kőr og Ridklubb, vedr.: “Invitasjon til sprangstevne med
nasjonale klasser for ponni”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 27/5 fra Sundsvall Rideklubb, vedr.: “Invitasjon til Sundsvall Summer Horse
Show”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
Mail mottatt 6/6 fra Malvik Rideklubb, vedr.: “Protokoll fra årsmøtet”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/6 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Søk om kommunal arrangementsstøtte i
Trondheim.” Tatt til orientering.
o Mail mottatt 12/6 fra NTRyK, vedr.: “Invitasjon til dressurdommeraspirantkurs med Kjell
Myhre i oktober”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 13/6 fra Malvik Rideklubb, vedr.: “Årsberetning, regnskap og protokoll fra
årsmøte”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 14/6 fra NRYF, vedr.: “Invitasjon til utviklingsforum og ungdomsforum 2012”.
Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 14/6 fra Orkdal Rideklubb, vedr.: “Årsberetning + protokoll fra årsmøte” Tatt til
orientering.
o Mail mottatt 15/6 fra Sunna Islandshestforening, vedr.: “Klubben lagt på is”. Tatt til
etterretning + Stein Ole har svart.
o Mail mottatt 15/6 fra STIK, vedr.: “Kontaktperson i STIK”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 18/6 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport fra D-stevne i Orkdal.” Tatt til orientering.
o Mail mottat 19/6 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Fordelingsmøte hall/gymsal/skolebasseng
og fordelingsmøte kunstis er avholdt”. Tatt til orientering.
 Sør-Trøndelag Rytterkrets v/sekretær Solveig Sundfær, Tine Bugges veg 3b, 7540 Klæbu 
e-post: sortrondelag.krets@rytter.no
Org. nr.: 984074042

1

o
o
o
o Mail mottat 19/6 fra NRYF, vedr.: “Opprettelse av Orkla Hestesportsklubb” + info fra
klubben+ tilsvar av sekretær/leder 20/6. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 19/6 fra NTRyK, vedr.: “KM lag dressur”. Tatt til orientering. Bettina og Tom
følger opp.
o Mail mottatt 20/6 fra STIK, vedr.: “Siste nytt fra STIK”. Tatt til orientering + videresendt
klubbene.
o Mail mottatt 2/7 fra NRYF, vedr.: “Kopi av elektronisk medlemsregister sendt klubbene”. Tatt
til orientering.
o Mail mottatt 5/7 fra NRYF, vedr.: “Tildelingsbrev – Post 3-midlene”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 13/7 fra NRYF, vedr.: “Nyhetsbrev”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 6/8 fra NRYF, vedr.: “Mal KM statutter”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 6/8 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport TRØN”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 16/8 fra Vådan Hestesportsklubb, vedr.: “Søknad om å få dekt reiseutgifter for
teknisk personell (kjøring). Behandles som egen sak.
Post UT:
o Mail sendt 18/5 av grenavsvarlig i dressur til Reppe Rideklubb, vedr.: “Teknisk personell til
stevner.”
o Mail sendt 19/5 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Kopi av årsmøteprotokoll, Pavo
dressurcup, klubbledermøte(+ purret 5/6) og KRI-kurs”.
o Mail sendt 25/5 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Statutter for knøttecup i feltritt”
o Mail sendt 25/5 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Statutter for Pavo cup”
o Mail sendt 5/6 av sekretær til samtlige klubber i STRyK, vedr.: “Innkalling til samling med
klubbene”.
o Mail sendt 5/6 av leder til samtlige klubber NTRYK, vedr.: “Innkalling til samling med
klubbene”.
o Mail sendt 5/6 av sekretær til samtlige klubber i STRyK, vedr.: “Grønt Kort-kurs på Bruråk”.
o Mail sendt 6/6 av sekretær til samtlige klubber i STRyK, vedr. “Klubbledermøtet avlyses p.g.a.
for få påmeldte”.

47/12:
-

Kurs steward/grønt kort. v/Kine/Tom:
Vi får ikke stewardkurs i år.
Grønt kort-kurs avholdt på Bruråk – populært.

48/12

Ungdomskontakt v/Kine:
- Både klubber og krets skal oppnevne ungdomskontakt.
- Vi har ikke fått innspill fra klubbene, og styret bør gå mer aktivt ut for å finne egnede kandidater.
Vedtak: Styret er enig i at det haster med å oppnevne ungdomskontakt, og at samtlige i styret må jobbe aktivt for å
få dette på plass snarest.
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49/12:

Katalogisering trenere v/Kine/Tom:
- Viktig at vi har oversikt over hvem som er autoriserte trenere i kretsen vår, og hvilken
utdanning/bakgrunn de har.
- Likeledes er det viktig at oversikten synliggjøres bl.a. på hjemmesiden vår.
Vedtak: Styret er enig i at det bør settes opp en liste over tilgjengelige trenere med deres bakgrunn. Klubbene
tilskrives. Sekretær følger opp.

50/12:

Gjennomgang økonomisk staus, v/SteinOle:
Kasserer delte ut og gjennomgikk oversikt over inn- og utbetalinger og balanse.
Oversikten viser at det er lite stevneinntekter fra mars i år på grunn av online påmelding, og at
stevneinntektene går direkte inn til NRYF.
- Oversikten viser også at økonomien er solid.
-

51/12:

Aktiviteter v/Kine/Tom:
Rideskolecup:
- arbeidet godt i gang. Tom/Bettina følger opp.
Kretstrening i sprang og dressur:
- Mange år siden vi har hatt tilbud om kretstreninger.
- For å få utvikling i sporten på høyere nivå, bør det satses på organiserte kretstreninger i alle grener.
Viktig at også unghestene blir med.
- Grenledere bør aktivt inn i diskusjonen.
- Dersom det skal settes i gang kretstreninger, bør dette tas opp i forkant på møte både med kretsens
trenere og klubbene for å få en konstruktiv diskusjon og for å få kartlagt nivå/behov - og likeledes
kriterier for delta på treningene.
- Kan mal for tidligere uttak og kritererier legges til grunn? Solveig følger opp.
- NV har satt i gang unghesttrening i sprang og dressur med Louise og Nicholai – noe som er blitt
veldig populært. Her får medlemmer halv pris på treningene for de yngste hestene. Kan kretsen
knytte seg til et slikt opplegg?
Vedtak: Styret er enig i at det bør kartlegges om det er et behov og ønske om kretstreninger. Grenleder og
sekretær følger opp.

52/12:

Eventuelt:
 RM i sprang 2012: Arrangert av TRØN, postivt avviklet. Statuttene bør endres dersom
dette skal arrangeres til neste år. Evalueringsmøte avholdes med Møre og N-T rytterkrets.
Tom/Kine følger opp.
 KM i sprang og dressur: Er i rute.
 Jakker: De første STRYK-jakkene med logo er delt ut. De ble veldig fine. Bestilt hos Tools,
og skal brukes av kretsstyret ved representasjon. Etterbestilling til resten av styret gjøres.
Kine følger opp.
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Søknad om støtte til kjørestevne, Vaadan: Skriftlig søknad om få dekket reiseutgifter for
teknisk personell mottatt 16/8. Ingen kjøredommere i vårt distrikt. Kjøring er en liten del av
ryttersporten, dyrt, men nødvendig å arrangere stevner.
Vedtak: Styret ser positivt på at det arrangeres kjørestevner i kretsen vår selv om det ikke er så stor deltakelse, og
er enig i at Vaadan Hestesportsklubb får dekket kjøregodtgjørelse til dommer.


Utviklingsforum 2012: Kine møter for STRYK på “Utviklingsforum 2012”, 20.21. oktober
på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Selv om på påmeldingsfristen er utgått, bør vi undersøke
om ungdomskontakten i STRYK kan delta. Kine følger opp.



Tildelingsbrev, aktivitetsmidler: Vi har mottatt kr. 10 000,- fra NRYF i aktivitetsmidler,
rapport må sendes innen 15. desember. Kine følger opp?

Møtet avsluttet:

kl. 21.30.

Neste styremøte:

17. september kl. 20.00 på Øysand

Klæbu, 31/8 2012:
Solveig Sundfær
referent
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