Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
Sted:
Tilstede:

03. desember 2012 kl. 18.00
Sandmoen Kro
Kine Menne, Ellen Kulbotten, Bettina Lysklætt, Tom Valdor, Marita Moen, Marit Draxen, Marith
Stene
Meldt forfall: Solveig Sundfær, Geir Sæther
75/12:

Godkjenning av referat fra styremøte 01.11.12 (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 1. november godkjent uten merknad.

76/12:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 6/11 fra NRYF, vedr.: “Opptak av Hemne Hestesportklubb”. Behandles som egen
sak.
o Mail mottatt 7/11 fra NRYF, vedr.: “Arrangering av opptak til satningsgruppen i dressur”. Tatt
til etterretning.
o Mail mottatt 8/11 fra NRYF, vedr.: “Oppdatert info om Ferd Rideskolecup.”. Tatt til
orientering og videresendt alle klubber.
o Mail mottatt 9/11 fra NRYF, vedr.: “Behov for banebygger-1-kurs?”. Tatt til etterretning.
Tom følger opp?
o Mail mottatt 14/11 fra NRYF vedr.: “Stevnerapport fra D-stevne i sprang 3.-4/11 , Bruråk
Hestesportsklubb". Tatt til orientering.
o Mail mottatt 19/11 fra Noralf P. Brækken, vedr. “Invitasjon til møte om Nye Leangen”. Tatt til
etterretning. Leder følger opp.
o Mail mottatt 21/11 fra NRYF, vedr.: “NRYF-avgift”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 21/11 fra Austrått Hestesportsklubb, vedr: “Bjugn og Ørland Rideklubb”. Tatt til
etterretning.
o Mail mottatt 23/11 fra NRYF vedr.: “Stevnerapport fra D-stevne i sprang 17.-18/11 ,
Trondheim Rideklubb". Tatt til orientering.
o Mail mottatt 23/11 fra STIK, vedr.: “Div. Info”. Tatt til orientering og videresendt klubbene.
o Mail mottatt 27/11 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “ Invitasjon til møte 11/12 om bruk av
Sivilforsvarsleiren i Trondheim”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/11 fra NRYF, vedr.: “Reisestøtte, utviklingsforum 2012”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 30/11 fra Silje Engesvik, vedr.: “Søknad om deltakelse på uttak til satsningsgruppe
i dressur”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 27/11 fra Melhus Hestesportsklubb og 30/11 fra Maja Bredland Seehuus, vedr.:
“Overtakelse av Melhus Hestesportsklubb”. Behandles som egen sak.
o Mail mottatt 27/11 fra NRYF, vedr.: “Oppdatert terminliste i sprang”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 27/11 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Innspill ønskes vedr. plan for idrett og
friluftsliv i Trondheim 2013-2016.” Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/11 + 30/11 fra NRYF, vedr.: “Revidering av kretshåndboken”. Behandles som
egen sak?
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Post UT:
o Mail sendt 5/11 av leder til NRYF v/Glenn Finstad + sendt 6/11 av sekretær til samtlige klubber,
vedr.: “Arrangering av opptak til satsningsgruppen i dressur til NRYF”.
o Mail sendt 5/11 av leder til NRYF v/Torunn Knævelsrud, vedr.: “Betalingsnekt i forbindelse
med knøttecup i Orkdal.”
o Mail sendt 6/11 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Oppdatert terminliste 2013”.
o Mail sendt 6/11 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Program for klubbsamling”.
o Mail sendt 8/11 av grenansvarlig i sprang til Nina Rye, vedr.: “Info om Trener-1-kurs”
o Mail sendt 12/11 av sekretær til alle klubber, vedr.: “Oppdatert terminliste etter Bårdshaug”.
o Mail sendt 12/11 av leder til NRYF, vedr.: “Hemne Hestesportsklubb”.
o Mail sendt 30/11 av leder og sekretær til Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Hedmark og
Oppland rytterkretser + samtlige klubber, vedr.: “Invitasjon, info og søknadsskjema til audition i
dressur”.

77/12

Klubbsamling Bårdshaug v/Stein Ole:
- Evaluering og økonomi. Enighet i styret om at dette ble en dyr fornøyelse for kretsen.
- For klubbsamling neste år innhentes flere anbud fra aktuelle hoteller før vi tar beslutning på om
dette skal videreføres.

78/12:

Ryttertinget NRYF 2013 – forslag kandidater/høring (oppfølging) v/Bettina:
- Viktig at Midt-Norge er representert, og det fremkom forslag om å foreslå Kristin Brækken som
kandidat fra Sør-Trøndelag. Bettina følger opp.

79/12:

Kursbehov 2013 v/alle:
- Klubbene har fått tilsendt beskjed om å melde inn ønsker før 01.01.2013.
- Foreløpig ingen som har meldt inn behov.
- Mulig å kjøre et Feil- og Stil- dommerkurs 2-3.feb. 13? Tom følger opp

80/12:

Evaluering PAVO-cup v/Ellen:
- Godt likt cup av deltagerne.
- For neste cup som arrangeres av kretsen må det være to stykker som holder styr på poengutregning.

81/12:
-

Statutter generelt 2013 v/Kine:
Statutter for Vintercup må sendes ut.
Statutter for KM er laget etter mønster fra NRYF og skal ikke endres.
Det kjøres ikke RM i 2013.
Tom/alle følger opp.

82/12:

Norsk Varmblod støtte:
- Det er mottatt søknad fra Norsk Varmblod for støtte til treningssamlinger gjennom 2012.
-

83/12:

Mediansvarlig hjemmeside og FB v/Kine/Alle:
- Vi må ha en ansvarlig som kan følge opp dette. Marita forslås som ansvarlig for FB- oppdateringer.
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84/12:

Melhus hestesportsklubb- overtakelse:
- Det tas til etterretning at nye personer ønsker å blåse liv i Melhus HSK. Enighet om at det er
uheldig såfremt årsaken bare er et ønske om spillemidler for oppsetting av ridehall på Øya VGS.
For øvrig er det positivt med nye ildsjeler i sporten. Følges opp med mail v/Kine.

85/12:
-

86/12:

Sprangskonferansen v/Tom:
Tom Valdor har deltatt på sprangkonferansen på vegne av kretsen, og har laget et fint referat som
er utsendt til alle styremedlemmer.

Gjennomgang økonomisk status, v/Stein Ole:
- Økonomirapport fra kasserer fremlagt.
- Økonomien er solid og regnskap i balanse.
- Fremla også informasjonsbrev om lovnorm for idretten og regnskaps- og revisjonsbestemmelser for
idrettslag. Skal sendes ut til alle klubbene. Stein Ole følger opp.

Møtet avsluttet med julemiddag- kl. 20.30.

Neste styremøte:

Sted og tid avtales senere.

Trondheim, 3/06 2013:
Kine Menne/Ellen Kulbotten
referent
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