Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:

11. februar 2013 kl. 19.30

Sted:

Kroa, Bruråk

Tilstede:

Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Stein Ole Eide, Bettina Lysklætt

Meldt forfall: Marita Moen, Marit Dragsten, Marith Stene,
Ikke møtt:

Ellen Kullbotten

06/13:
Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember (ikke mottatt) og 17. januar
(utsendt tidligere).
Vedtak: Godkjenning av referat fra styremøtet 3. desember gjøres pr. mail før kretstinget.
Godkjenning av referat fra styremøtet 17. januar godkjent uten merknad.

07/13:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 16/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Ferd Rideskolecup”. Tatt til
orientering
o Mail mottatt 15/1 2013 + påminnelse 1/2 fra NRYF, vedr.: “Påmeldingslink til
ryttertinget/årskonferansen”. Tatt til etterretning. Kine følger opp?
o Mail mottatt 24/1 2013 fra Idrettsrådet i Trondheim vedr.: “Invitasjon til
årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim”. Tatt til etterretning. Kine følger opp?
o Mail mottatt 24/1 2013 fra STIK vedr.: “Div. info”. Tatt til orientering
videresendt klubbene.
o Mail mottatt 25/1 2013 fra NRYF, vedr.: “Invitasjon til møte om kretstrening i
sprang og dressur”. Tatt til etterretning. Kine følger opp?
o Mail mottatt 25/1 fra Geir Sæther, vedr.: ”Ber om å bli fritatt fra styreverv”. Tatt
til etterretning - behandles som egen sak?
o Mail mottatt 25/1 fra Idrettsrådet, vedr.: “Kopi av div. info sendt klubbene”. Tatt
til orientering.
o Mail mottatt 26/1 2013 fra Orkla Hestesportsklubb vedr.: “Grønt-kort-kurs og
stevne”. Tatt til etterretning. Ellen følger opp.
o Mail mottatt 28/1 2013 fra STIK vedr.: “Regional folkehelsplan”. Tatt til
orientering.
o Mail mottatt 30/1 fra Melhus Hestesportsklubb, vedr.: “Referat fra årsmøte”.
Tatt til etterretning. Kine følger opp?
o Mail mottatt 30/1 2013 fra Idrettsrådet i Trondheim vedr.: “Innmelding for behov
av idrettsutstyr i kommunale anlegg”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/1 2013 fra Øya videregående skole vedr.: “Klubb og ridehall”.
Tatt til orientering.
o Mail mottatt 31/1 2013 fra STIK vedr.: “Div. info”. Tatt til orientering
videresendt klubbene.
o Mail mottatt 6/2 2013 fra Vaadan Hestesportsklubb, vedr.: “Representanter til
kretstinget 2013”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/2 2013 fra NRYF, vedr: “Manglende idrettsregistrering fra
klubber”. Tatt til etterretning + videresendt klubbene.
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Post UT:
o Mail sendt 14/1 2013 av leder til NRYF v/Baard Lindvaag, vedr.: “Stewardkurs
2013”.
o Mail sendt 5/2 2013 av leder til deltakere av audition i dressur, vedr.:
“Kommentarer fra Ulrik Sørensen”
o Mail sendt av leder 8/2 2013 til Melhus Hestesportsklubb, vedr.: “Referat fra
årsmøtet”
o

08/13:

Kretsting med konferanse v/Kine:
- Avholdes torsdag 7. mars fra kl. 18.00 på Sandmoen.
- Innkalling utsendt innen frist.
- Utkast til årsberetning er ok. Kine sender til styret, som gir umiddelbar
tilbakemelding om event. korrigeringer før den sendes ut til klubbene.
Kine følger opp.
- Årsregnskap/budsjett er ok.
- Valgkomiteen er i arbeide.
- Ingen forslag innkommet innen fristen.
- Kontingenten har vært uendret i mange år (kr. 1000,- pr. klubb og kr.
30,- pr. medlem.). For at vi skal kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot
klubbene og sporten, bør kontingenten for 2014 heves med kr. 500,(til 1500,- pr. klubb) og med kr. 10,- (til kr. 40 pr. medlem).
- Leder legger ned mange arbeidstimer for kretsen, og bør få
godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste/-innsats innenfor gjeldende
satser. Beløp fastsettes av kretstinget.
- Minikonferanse etter årsmøte hvor klubbveileder og Grønt-kort-leder
holder innlegg.
Vedtak: Styret er enig i at kontingenten heves og at styreleder får godtgjørelse for tapt
arbeidsfortjeneste/-innsats. Begge forslag legges frem på kretsinget.
09/13:

Oppfølging Vintercup v/Tom:
- Mottatt forespørsel om å lage tillegg til Vintercup-statuttene, WCtabellen.
Vedtak: Styret er enig om at statutter for Vintercupen forblir uendret.
10/13:

Eventuelt:
-

Møtet avsluttet:

Oppfølging. Det er noen saker som må følges opp før kretstinget.
Referat må gjennomgås. Solveig følger opp.
Arbeidsmøte: Alle møter kl. 17.00 på Sandmoen i forkant av
kretstinget for div. forberedelser

kl. 21.10.

Neste styremøte:

Avtales etter kretstinget.

Klæbu, 17/2 2013:
Solveig Sundfær
referent
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