Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:

29. august 2013 kl. 19.30

Sted:

Kroa, Bruråk

Tilstede:

Kine Menne, Solveig Sundfær, Stein Ole Eide, Bettina Lysklætt, Ellen Kullbotten,
Marita Moen, Lise Olsen

Meldt forfall: Tom Valdor, Marith Stene, Marit Draxen, Trine Sunnset
47/13:

Godkjenning referat v/Solveig:
- Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember (ikke mottatt) og 13. juni
(utsendt tidligere).
Vedtak: Godkjenning av referat fra styremøtet 3. desember utsettes. Godkjenning av referat fra
styremøtet 13. juni godkjent uten merknad.
48/13:

Referatsaker, innkommet/utgående post v/Solveig:
o Mail mottatt 12/7 fra Lene Heistad, vedr.: “Etterlyser godkjenningspapirer fra
steward-kurs”. Tatt til etterretning. Leder følger opp med Baard Lindvaag +
gir tilsvar.
o Mail mottatt 23/7 fra Reppe Rideklubb, vedr.: “Ønsker å avlyse D-stevne i
dressur 5.-6. oktober grunnet manglende oppfølging på vedlikehold av ridebunn.
Tatt til etterretning?
o Mail mottatt 1/8 fra STIK, vedr.: “Invitasjon til anleggs- og
arrangementsseminar i Knyken 8. august.”Tatt til orientering.
o Mail mottatt 7/8 fra STIK, vedr.: “Påminnelse om innsending av fullmaktsskjema
til ekstraordinært Ting 14/8”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 7/8 fra NRYF, vedr.: “Godkjenning av deltakere på stewardkurs.”
Tatt til orientering.
o Mail mottatt 15/8 fra STIK, vedr.: “Info august”.Tatt til orientering +
videresendt klubbene.
o Mail mottatt 19/8 fra NRYF, vedr.: “Påminnelse, invitasjon til utviklingsforum
19.-20. oktober, påmeldingsfrist 1. september”. Tatt til etterretning. Behandles
som egen sak. Leder + begge ungdomskontaktene melder på.
o Mail mottatt 29/8 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Prioritering av
anleggsbehov 2013 – påminnelse.” Tatt til orientering.

Post UT:
o Mail sendt av sekretær 23/8 til samtlige klubber, vedr.: “Invitasjon til
klubbsamling 23.-24. november.”
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49/13:

Status økonomi v/Stein Ole:
- God økonomimi, alt ajour, overskudd ca. kr. 76 000,-.
- Søknad om fylkestilskudd idrett på kr. 83 000,- innsendt.

50/13:

“Henge”-saker v/alle:
- 17/13:

Banebyggersituasjonen:

- Kun 2 aktive banebyggere i kretsen, Tom makter ikke å stille opp så mye som
ønskelig.
- Det er klubbene selv som har ansvar for å ordne banebygger til D-stevner. Viktig at
klubbene gjør avtale med teknisk personell så tidlig som mulig - i god tid før
terminfestede stevner. Flere godkjente banebyggere i distriktet.
- Planlegging av neste års stevner må i gang i god tid før klubbsamling. Frist for
søknad om stevner er 15/10.
- Kretsen har avsatt midler til teknisk personell.
Vedtak: Styret er enig i at vi snarest må ta tak i banebyggersituasjonen slik at vi får flere aktive
banebyggere i kretsen vår. Klubbene må tilskrives og igjen gjøres oppmerksom på at det er deres
ansvar å skaffe banebygger til D-stevner. Kine og Solveig følger opp.
- 22/13: Hovedanlegg Sør-Trøndelag:
- Sted for Nye Leangen er ennå ikke avklart, uavhengig av dette så må det jobbes
med å få til et hovedanlegg slik at vi kan planlegge og arrangere større stevner i
kretsen.
- Alle er enig om at noe må gjøres.
- Klubbene har selv ansvar for at de har egnet sted for å arrangere stevner.
Vedtak: Styret er enig i at et hovedanlegg for ridesporten i Sør-Trøndelag må ha høy prioritet, og at
saken tas opp på et bredt grunnlag på klubbsamlingen. Ungdomskontakene følger opp.
- 19/13: Dressurcup 2013 v/Ellen: Cupen er i gang, forrige helg på Bruråk og neste
helg på Øysand med Orkdal Rideklubb som arrangør. TRØN-stevnet avlyst? Kine
følger opp.
51/13:

KM 2013, status forberedelser v/Kine:
- Godt i gang.
- Medaljer, sløyfer og dekken er ordnet.
- KM, lag, dressur arrangert på Bruråk 23.-25. august. Gode tilbakemeldinger på
arrangementet.
- KM, lag, sprang arrangeres i Steinkjer førstkommende helg, etterfulgt av KM,
ind. Dressur 7.-8 september og KM, ind. Sprang 14.-15. september.

52/13:

Klubbsamling v/alle:
- Arrangeres på Røros Hotell 23.-24. november.
- Arbeidsmøte avholdes 19. sept. kl. 19.30 på Bruråk for å planlegge program. Alle
setter opp forslag på min. 3 punkter som forslag til agenda.
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53/13:

Utviklingsforum v/alle:
- Se også postliste.
- Arrangeres 19.-20. oktober, påmeldingsfrist 1. september.
Vedtak: Styret er enig i at leder, nestleder + begge ungdomskontaktene representerer STRyK på
Utviklingsforum 19.-20. oktober.

54/13:

Reppe Rideklubb, avvikling v/Kine:
- Møte med Reppe Rideklubb avholdt 8. august (Ellen, Lise, Maritha og Kine
tilstede), hvor klubben ble anbefalt å ta kontakt med STIK for å få hjelp.
- Klubben ble anbefalt nedleggelse, og har innkalt til ekstraordinært årsmøte 15.
september for å vedta dette.
- Klubben har endel utstyr og penger som etter nedleggelsen forvaltes av STIK og
kanaliseres videre til STRyK.
Vedtak: Styret er enig i at det er uheldig for rekrutteringen innen ridesporten at Reppe
Ridesenter/Reppe Rideklubb legges ned. Pengene fra Reppe Rideklubb øremerkes til et
utdanningsfond – “Reppe Rideklubb’s Utdanningsfond.
55/13:

Eventuelt:
* Kretstrening i sprang og dressur? v/Kine:
- Tilbakevendende tema i flere år.
- Ridesporten sliter med rekrutteringen, vi bør komme igang med kretstreninger
snarest.
Vedtak: Styret er enig i at vi bør forsøke å komme i gang med kretstreninger i sprang og dressur,
og at vi avholder en “prøvetrening” med Louise Almlund Løkken og Nicholai Lindbjerg i høst.
Solveig følger opp.
* L-/D-stevne? v/Kine:
- Leder har mottatt mail fra Trondheim Rideklubb med ønske om å omgjøre
sprangstevne 19.-20. oktober fra L- til D-stevne grunnet klubbens dårlige
økonomi.
Vedtak: Styret har stor forståelse for klubbens ønske om å omgjøre stevnet grunnet dårlig okonomi,
men mener det likevel er viktig at det arrangeres L-stevner i kretsen grunnet utvikling av sporten.
Bettina følger opp.

Møtet avsluttet:

kl. 21.15.

Neste styremøte:

24/10 kl. 19.30 på Bruråk.

Klæbu, 20/9 2013:
Solveig Sundfær
referent
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