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

53/12:
Gjennomgåelse og godkjenning av referat fra styremøte 20. august (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 20. august godkjent uten merknad.

54/12:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 22/8 fra Reppe Rideklubb vedr.: “FH-klasser under D-stevne på Reppe 29.-30.
september ”. Tatt til orientering. Kine følger opp.
o Mail mottatt 22/8 fra STIK vedr.: “Søk om aktivitetstilskudd via Fylkestilskudd idrett” Tatt til
etterretning. Kine følger opp.
o Mail mottatt 24/8 fra NRYF vedr.: “Nytt medlem i ungdomskomiteen 2012”. Tatt til
orientering.
o Mail mottatt 24/8 fra Idretsrådet i Trondheim vedr.: “Endelig fordeling av gymsaler
2012/2013”. Tatt til orientering
o Mail mottatt 26/8 fra Kari Halvorsen vedr.: “Søknad om støtte til Nordisk Mesterskap for
islandshester”. Tatt til orientering. Kine følger opp.
o Mail mottatt 28/8 fra NRYF vedr.: “Stevnerapporten fra D stevne Sprang arrangert av
Trondheim Rideklubb 18. - 19.08.12”. Tatt til orientering
o Mail mottatt 28/8 fra NRYF vedr.: “Stevnerapporten fra D stevne dressur arrangert av Bruråk
Hestesportsklubb 18 - 19.08.12”. Tatt til orientering
o Mail mottatt 29/8 fra STIK vedr.: “Tre viktige høringer innen idretten”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/8 fra STIK vedr.: “Påminnelse, invitasjon til aktivitetslederkurs barneidrett”.
Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 5/9 fra Melhus Hestesportsklubb vedr.: “Nedleggelse av Melhus
Hestesportsklubb”. Tatt til etterretning. Behandles som egen sak/Kine følger opp.
o Mail mottatt 7/9 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Kommuneplanens arealdel i Trondheim
2012-2024 – idrettens behov”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 7/9 fra STIK, vedr.: “Kompetanseheving/div. info”. Tatt til orientering +
videresendt klubbene.
o Mail mottatt 10/9 fra NRYF vedr.: “Grasrotprisen 2012”. Tatt til orientering + videresendt
klubbene.
o Mail mottatt 11/9 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Årets ildsjel og Årets
idrettsarrangement”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 14/9 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i sprang, Reppe Rideklubb”. Tatt
til orientering.
o Mail mottatt 16/9 fra Rissa Rideklubb, vedr.: “Støtte til gjennomføring av Grønt Kors-kurs”.
Tatt til etterretning. Behandles som egen sak.
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Post UT:
o Mail sendt 30/8 av kasserer til NRYF, vedr.: “Utskrifter fra HorsePro og fakturering av
tidligere “stevne-tier”.
o Mail sendt 2/9 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Forespørsel om hvem som er trenere i
klubbene + bakgrunn”.
o Mail sendt 6/9 av leder til Melhus Hestesportsklubb, vedr.: “Formaliteter i forbindelse med
nedleggelse av klubben.”

55/12

Velkommen til ungdomskontakt v/Kine:
- På kretstinget 15/3 2012 fikk kretsstyret mandat til å oppnevne ungdomskontakt.
- Marita Moen, TRØN har sagt seg villig til å være STRYK sin ungdomskontakt i perioden, og ble
ønsket velkommen.
Vedtak: Det henvises til vedtak på årets kretsting hvor styret fikk mandat til selv å oppnevne ungdomskontakt.
Styret er enig i at Marita Moen (Trøndelag Hestesportsklubb) oppnevnes som ungdomskontakt for perioden.

56/12:

Fylkestilskudd idrett 2012 v/Kine:
- Leder har sendt inn søknad på fylkestilskudd innen fristen på tilsammen kr. 82 174,- for ulike
aktiviteter som er gjennomført.

57/12:

Katalogisering trenere - oppfølging v/Kine:
- Det har kommet inn endel oversikter. Endel ulik info.
- Ungdomskontakt katalogiserer listene, og sekretær purrer opp klubbene.

58/12:

Lübbe-trening v/Ellen:
- Ellen meldt forfall til dagens møte, saken utsettes til neste styremøte.

59/12:
-

Status Pavo-cup v/Ellen:
Ellen meldt forfall til dagens møte, saken utsettes til neste styremøte.

60/12:

Terminliste 2013 v/Kine:
- Vi må få inn oversikt over stevner 2013 snarest.
- Oversikt settes opp i god tid før møtet med klubbene på Bårdshaug. Grenledere følger opp.
- Klubbene må sende inn søknad om stevner innen 15/10. Sekretær følger opp.

61/12:

Statutter generelt 2013 (RM, KM, cuper) v/alle:
- RM, sprang: Populært, men er høyden for lav/annet navn? – evaluering gjøres med Møre og NordTrøndelag Rytterkrets. Grenleder følger opp.
- KM, sprang og dressur: Få deltakere i ponni-klassene i sprang – høyden for vanskelig? Statuttene
endres? Grenleder følger opp.
- Cuper: Viktig at det er attraktive cuper i sprang, dressur og feltritt til neste år. Grenledere følger
opp.
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62/12:

Samling med klubbene, Bårdshaug v/Kine:
Flere punkter som bør være med på samlingen er notert. Kine/Ellen følger opp.
Vi må få oversikt over hvem som er påmeldt. Ellen følger opp.
Nord-Trøndelag Rytterkrets er invitert, vi bør også invitere Møre og Romsdal Rytterkrets. Ellen
følger opp.
- Vi må vurdere om vi skal lage et opplegg for reisefordeling slik at de klubbene som ligger lengst
unna får billigere reiseutgifter. Vedtak gjøres når vi ser hvilke klubber som er påmeldt. Kine følger
opp.
-

63/12:
-

64/12:

Gjennomgang økonomisk staus, v/SteinOle:
Støtte til Nicholai Lindbjerg er nå utbetalt. Clinic forsøkes avholdes i år, Leif Lihaug følger opp.
Status d.s. - økonomien er solid.

Eventuelt:
 Brev fra Rissa Rideklubb, søknad om økonomisk støtte til Grønt kort-kurs: Vi ser
positivt på henvendelsen, men det må lages et mer detaljert oppsett over økonomien. Stein
Ole følger opp.
 Kretstrening, kjøring: Kjøremiljøet er positiv til å få i gang treninger. Marit Dragsten
følger opp.
 Protokoll fra årsmøte i klubbene: Har mottatt endel protokoller, men det mangler mange
ennå. Klubbene purres opp. Sekretær følger opp.
 Endring i regelverk 2013 v/Tom: Det blir endel endringer i regelverket til neste år. Vi bør
få oversikt fra NRYF, og endringene bør fremlegges på møte med klubbene på Bårdshaug.
Tom følger opp.

Møtet avsluttet:

kl. 21.30.

Neste styremøte:

29/10 kl. 20.00 på Bruråk

Klæbu, 25/9 2012:
Solveig Sundfær
referent
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