Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:

23. mai 2013 kl. 19.30

Sted:

Kroa, Bruråk

Tilstede:

Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Stein Ole Eide,
Marita Moen, Marith Stene, Marit Draxen, Lise Olsen

Meldt forfall: Bettina Lysklætt, Ellen Kullbotten, Trine Sunnset
24/13:

Godkjenning referat v/Kine:
- Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember (ikke mottatt) og 21. mars
(utsendt tidligere).
Vedtak: Godkjenning av referat fra styremøtet 3. desember utsettes. Godkjenning av referat fra
styremøtet 21. mars godkjent uten merknad.
25/13:

Referatsaker, innkommet/utgående post v/Kine:
Post INN:
o Mail mottatt 26/3 2013 fra NRYF, vedr: “Invitasjon til lederkurs for ungdom.”.
Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 8/4 2013 fra NRYF, vedr: “Spørreundersøkelse - aktivitetsbank”.
Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/4 fra STIK, vedr.: “Sammen om ren idrett, invitasjon til kurs”.
Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 8/4 fra STIK, vedr.: “Invitasjon til ledermøte 22. april”. Tatt til
etterretning. Hvem drar?
o Mail mottatt 10/4 17/4 fra NRYF, vedr.: “Pilotprosjekt trener 1”. Tatt til
etterretning. Kine følger opp.
o Mail mottatt 12/4 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D- stevne i sprang 6.-7. april,
Bruråk”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 12/4 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D- stevne i sprang 8.-10.
mars, Trondheim”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 16/4 fra Monomak, vedr.: “ Tilbud på sløyfer”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 16/4 fra Silje Engesvik, NTRyK, vedr.: “Spørsmål om Vintercup,
logo, kretstrening, KM m.m.” Tatt til etterretning. Kine følger opp.
o Mail mottatt 16/4 fra Kjerstin Berg, vedr.: “Spørsmål om bopel, stallplass og
jobb”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 18/4 fra STIK, vedr.: “Kurs i ledsaging av synshemmede i fysisk
aktivitet”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail fra Tverreggen Rideklubb 17/4, vedr: “Ber om å bli strøket fra epostliste”.
Tatt til etterretning. Stein Ole følger opp.
o Mail mottatt 18/4 fra STIK, vedr.: “Mål for anleggsutviklingen 2013-2016, fra
fylkeskommunen”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
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o Mail mottatt 24/4 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D- stevne i sprang 20.21.april, Trøndelag Hestesportsklubb”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 26/4 fra NRYF, vedr.: “Godkjenning av L- og E-stevne i dressur”.
Tatt til etterretning. Behandles som egen sak.
o Mail mottatt 26/4 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Trondheim kommunes
idrettsstipend 2013 og arrangementsstøtte 2013”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 28/4 fra Skjetlein v.g.s., vedr.: “ KR-kurs.” Tatt til orientering.
Kine følger opp.?
o Mail mottatt 1/5 fra NRYF, vedr.: “Representanter til NRYF’s anleggskomité i
Vest-Norge/Midt-Norge/Nord-Norge”. Tatt til etterretning. Behandles som
egen sak.?
o Mail mottatt 3/5 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Spillemiddelseminar i
Trondheim 15. mai”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 6/5 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D- stevne i sprang 4.-5. mai,
Reppe Rideklubb”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 14/5 fra STIK, vedr.: “Søknad om vare- og
tjenestemomskompensasjon”. Tatt til etterretning + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 16/5 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Innkalling til
hallfordelingsmøte 2013-2014”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 16/5 fra STIK, vedr.: “Info mai”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 16/5 fra Trondheim Rideklubb, vedr.: “Dekning av utgifter til
banebygger L-stevnei sprang”. Tatt til etterretning. Behandles som egen sak.?
o Mail mottatt 21/5 fra NRYF, vedr.: “Invitasjon til utviklingsforum 19.-20.
oktober”. Tatt til etterretning. Hvem drar?
o Mail mottatt21/5 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-/L-stevne i dressur TRØN
4.-5. mai”. Tatt til orientering.

Post UT:
o Mail sendt 8/4 av leder til styret, vedr.: “Cup i dressur 2013”.
o Mail sendt 14/4 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Vi ønsker oversikt over
klubbenes mail- og postadresser”.
o Mail sendt 16/4 av leder til NryF v/Silje Engesvik, vedr.: ”Div spørsmål om
samarbeide”.
o Mail sendt 17/4 av leder til NRYF v/Kirsten Arnesen, vedr. “Nye trenerløypa”
o Mail sendt 30/4 av kasserer til Neadalen og Klæbu Hestesportsklubb, vedr.:
“Status i klubben”.
o Mail sendt 1/5 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Info og søknadsfrister om
L- og E-stevner”.
o Mail sendt 2/5 av leder til Maja Farup, vedr.: “Godkjenning L- og E-stevner.”
o . Mail sendt 21/5 av leder til Stewardkomiteen v/Baard Lindvaag, vedr.:
“Spørsmål om tidspunkt for stewardkurs i STRyK”.

26/13:

“Henge”-saker v/alle:
- 17/13:
Stewardkurs - ikke avklart
Stildommerkurs m/Dina Haagensli og Maren Smedhaug er avholdt.
Banebyggerkurs – haster med å få arrangert kurs her p.g.a. at det er få
banebyggere bl.a. fordi Tom Valdor ønsker å trappe ned.
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Kjøredommerkurs – dyrt å ta opp dommere utenfra, vi bør utdanne
egne kjøredommere snarest.
Vedtak: Styret er enig om at flere kurs til utdanning av teknisk personell må prioriteres.
- 22/13: Hovedanlegg Sør-Trøndelag – utsettes til neste møte.
- 19/13: Dressurcup 2013: Det er sendt purring til Louise Almlund Løkken hvor
det bes om mer støtte til Pavo cup – noe som ble avslått. Da sitter vi igjen med
FK.
Vedtak: Styret er enig i at vi arrangerer dressurcup 2013 STRyK/FK. Grenansvarlig følger opp.
27/13:

KM 2013, status forberedelser v/Kine:
- Arrangeres også i år i samarbeide med NryF.
- Vi har fått endel sponsordekken fra Agria – må ha flere dekken til NRyF.
Sekretær følger opp.

28/13:

Stevneinvitasjoner og godkjenning. Innmelding L- og E-stevner for 2014
v/Kine:
- Mail mottatt fra Maja Farup, NRYF + svar gitt (se postliste) hvor det ble presisert
at det er NRYF som godkjenner L- og E-stevner. Det skal ikke være teknisk
mulig for andre å gjøre dette.
- Grenansvarlig har tatt affære + fulgt opp.
- Frist for innmelding L- og E-stevner 2014 er 1/8. Klubbene er tilskrevet av
sekretær.
Vedtak: Styret beklager oppståtte situasjon med godkjenning av L-stevne, og har ryddet opp i dette
med NRYF.
29/13:

Referat ledermøte STIK: v/Bettina:
- Saken utsettes til neste møte.

30/13:

Orientering om klubb-besøk, Guro Grønningsæter v/Kine:
- Klubbveileder har vært på besøk til 2 klubber i STRyK, Melhus Hestesportsklubb
og Orkdal Rideklubb. Veldig bra tiltak.
- Rapport fra besøk ble gjennomgått – det er endel svakheter og mangel på
sportslig utvikling i klubbene.
Vedtak: Styret er enig i at vi må fortsette å jobbe for å få bærekraftige klubber i STRyK.
31/13:

Anleggskomitee, NRYF v/alle:
- Mail mottatt 1/5 fra NRYF hvor de ønsker representanter fra Vest-/Midt-/NordNorge inn i anleggskomiteen i NRYF.
- Leif Lihaug har sagt seg villig til å stille som kandidat fra Midt-Norge.
Vedtak: Styret er enig i at Leif Lihaug foreslås som Midt-Norges sin representant i
anleggskomiteen i NRYF. Kine følger opp.
32/13:

Tilskudd til teknisk personell v/alle:
- Mail mottatt 16/5 fra Trondheim Rideklubb hvor det bes om dekning av ekstra
utgifter til banebygger L-stevne i sprang.
- Viktig at teknisk personell kontaktes i god tid før stevnet hvor overnatting, reise
på billigste måte m.v. skal avtales. Alternative løsning skal også avtales på
forhånd.
- Klubben bør selv melde inn til NRYF at det ikke var avtalt kjøregodtgjørelse
etter Statens satser med egen bil – noe som viste seg å bli svært dyrt for klubben.
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- Marith Stene og Solveig Sundfær meldte seg inhabile i saken.
Vedtak: Flertallet av de stemmeberettigede i styret er enig om at det bevilges kr. 2000,- til dekning
av ekstra kostnader til banebygger L-stevne i sprang. Kasserer følger opp.
33/13:

Nye trenerløypa v/Kine:
- Pilotprosjekt trener I.
- Henvendelse fra NRYF (se postliste), og vi har gitt positiv tilbakemelding at vi er
med.

34/13:

Valg av sted, klubbsamling 2013 v/Marith:
- Endel tilbud mottatt fra ulike steder i Midt-Norge.
- Det lages oversikt hvor pris og andre fasiliteter sammenlignes. Dette fremlegges
på neste styremøte. Marith følger opp.

35/13:

Status økonomi v/Stein Ole:
- Oversikt over driftsregnskap, resultat og balanse, samt
innbetalinger/utfaktureringer til klubbene ble gjennomgått.
- Oversikt viser at vi har solid økonomi, samt gode rutiner for å få inn utestående.

36/13:

NTRyK, samarbeide v/Kine:
- Store utskiftinger i styret i Nord-Trøndelag. Henriette Skjelbred er ny leder.
- Kretsen har svært dårlig økonomi etter at de har gitt mye støtte til klubbene.
- Mail mottatt 16/4 hvor de ber om avklaring om samarbeide på Vintercup, logo,
kretstrening, KM m.v. Leder har gitt tilbakemelding om positivt samarbeide.
- De kan benytte samme logo som oss – speilvendt. Kine følger opp.
- Opplegg om felles kretstreninger kan utarbeides. Ungdomsrepresentanter
følger opp.
- Dekken til KM, N-T forsøkes skaffes (se sak 27/13).

37/13:

Eventuelt v/Kine:
-

Møtet avsluttet:

 Jakker med STRyK logo:
Begge ungdomsrepresentanter får jakker med STRyK-logo. Kine følger opp.

kl. 21.15.

Neste styremøte:

13/6 kl. 19.30 på Bruråk.

Klæbu, 1/6 2013:
Solveig Sundfær
referent
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