Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:

9. januar 2014 kl. 19.00

Sted:

Kroa, Bruråk

Tilstede:
Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Stein Ole Eide, Bettina Lysklætt, Ellen
Kullbotten, Marit Draxen, Lise Olsen
Meldt forfall: Marith Stene, Marita Moen, Trine Sunnset
Ikke møtt:
Kine Menne orienterte om at berammet styremøte med servering i desember dessverre ble avlyst
grunnet uværet «Ivar» - noe som medførte stengte veier og strømløst møtelokale.
01/14:

02/14:

Godkjenning referat v/Solveig:
- Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2012 sendes ut av sekretær
snarest + event. merknader/godkjenning gjøres pr. mail.
- Godkjenning av referat fra styremøte 14/11 2013 godkjent uten merknad.
Referatsaker, innkommet/utgående post v/Solveig:
Post INN:
- Mail mottatt 15/11 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i sprang Bruråk 9.-10/11”.
Tatt til orientering.
- Mail mottatt 25/11 fra STIK, vedr.: “Stategidokument 2014-2016”. Tatt til orientering.
- Mail mottatt 26/11 fra NRYF, vedr.: “Feil paragraf i statutter FERD Rideskolecup”. Tatt
til orientering.
- Mail mottatt 29/11 fra NRYF, vedr.: “Tildelingsbrev 2013”. Tatt til etterretning.
-Mail mottatt 5/12 fra STIK, vedr.: “Fordeling av fylkestilskudd. Forberedelse til
idrettskretstinget”. Tatt til orientering.
- Mail mottatt 6/12 fra NRYF, vedr.: “Kurs for teknisk personell i krets”. Tatt til
etterretning.
- Mail mottatt 9/12 fra NRYF, vedr.: “Oppsummering utviklingsforum”. Tatt til
orientering.
- Mail mottatt 11/12 fra NRYF, vedr.: “Ny langtidsplan 2015-2019 – høring med frist 31/1
2014”. Tatt til etterretning.
- Mail mottatt 12/12 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i sprang TRØN 7.-8/12”.
Tatt til orientering.
- Mail mottatt 12/12 fra NRYF, vedr.: “NRYF i Aktivitetsbanken”. Tatt til etterretning +
sendt klubbene.
-Kopi av mail mottatt 12/12 fra NRYF, stewardkomiteen, vedr.: “Forespørsel om hvem som
var steward på TRØN sitt stevne lørdag 7. desember”. Tatt til orientering.
- Mail mottatt 13/12 fra NRYF, vedr.: “Info om online påmelding til stevner tidlig i 2014”.
Tatt til orientering.
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- Mail mottatt 13/12 fra NRYF, vedr.: “Nyheter om konkurransesesongen 2014”. Tatt til
etterretning? Kine følger opp.
- Mail mottatt 17/12 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Innkalling til fordelingsmøte,
kommunale baner 2014”. Tatt til orientering.
- Mail mottatt 4/1 + 6/1 fra Elise Rust + Betine Solli, vedr.: “Statutter for cuper 2014”. Tatt
til etterretning. Tom + Ellen følger opp.
- Mail mottatt 8/1 fra kjøregruppen v/Marit Draxen, vedr.: “Søknad om tilskudd til
kretstrening i kjøring 1. februar ”. Tatt til etterretning. Behandles som egen sak.
Post UT:
- Mail sendt av leder 2/12 til NRYF vedr.: «FERD Rideskolecup».
- Mail sendt av leder 3/12 til Orkla Hestesportsklubb vedr.: «Banetrening/treningsstevne».
03/14:

Statutter Vinter- og Sommercup i sprang og dressur v/Tom/Ellen:
- Tom/Ellen har satt opp forslag til statutter som ble gjennomgått.
- Vi forsøker å få til egen unghestklasse i sprang med CR og Krets-sløyfer.

04/14:

Oppfølging klubbsamling v/alle:
- På møtet med klubbene arrangert på Røros Hotell 23.-24. november ble det bestemt
at det skulle være et oppfølgingsmøte rett over nyttår - og i forkant av årsmøtene i de
ulike klubber.
- Oppfølgingsmøtet med fokus på sammenslåing av klubber ble avholdt på Stall
Granly 5. januar kl. 13.00 med veldig bra deltakelse fra klubbene.
- Maijken Myhr, Stall Granly, stilte med utmerket servering.
- Referat fra oppfølgingsmøtet avventes fra Else Thorstensen.
- Skjema ble utlevert til klubbene på møtet med frist ut januar for utfylling til Ragnar
Gilbo.
- Styringsgruppe ble nedsatt med Ragnar Gilbo som leder + representanter fra flere
ulike klubber.

05/14:

Kretstrening i sprang og dressur v/Solveig:
- Arrangert på Bratsberg 14.-15. desember.
- Veldig bra deltakelse, mange som ikke fikk plass på sprangtreningen + positive
tilbakemeldinger både fra deltakere i sprang og dressur, publikum og trenere.
- Oppfølging/evaluering med begge trenerne må gjøres snarest. Sekretær følger
opp.
- Evalueringsskjema delt ut – statistikk må utarbeides. Sekretær følger opp.
Vedtak: Styret er positive til å fortsette med kretstrening i sprang og dressur etter alle positive
tilbakemeldinger. Vi avventer evalueringen fra deltakere og trenere før endelig beslutning tas.
06/14:

Kretsting 2014 v/ alle:
- Avholdes torsdag 13/3 kl. 19.00 på Sandmoen Kro
- Lokale/servering bestilles. Kasserer følger opp.
- Innkalling m/fullmaktskjema + forslag til kandidater til styre/utvalg lages +
offentliggjøres klubber + hjemmeside FB. Sekretær/leder følger opp.
- Forslagsfrist/frist for fullmaktsskjema er 27. februar.
- Valgkomiteen settes i arbeid. Sekretær følger opp.
- Leder Kine Menne tar ikke gjenvalg.
- Nestleder Bettina Lysklæt ønsker å fratre i perioden. Ny nestleder velges for 1 år.
- Sekretær Solveig Sundfær tar ikke gjenvalg.
- Kasserer Stein Ole Eide er ikke på valg.
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- Styremedlem Tom Valdor tar ikke gjenvalg.
- Styremedlem Ellen Kulbotten ikke på valg.
- Styremedlem Marith Stene ikke på valg.
- Ungdomskontakt Marita Moen utnevnes av styret.
- Ungdomskontakt Lise Olsen utnevnes av styret.
- Varamedlem Marit Draxen ikke på valg.
- Varamedlem Trine Sunnset ikke på valg.
- Revisor Kjell Magne Størseth på valg.
- Revisor Leif Lihaug ikke på valg.
- Valgkomitee: Mona Haugen på valg.
- Valgkomitee: Leif Lihaug på valg.
- Valgkomitee: Kjell Jensen ikke på valg.
- Årsberetning må skrives av sprang-/dressur og kjøreansvarlig + leder. Leder syr
sammen beretningen. Frist 13. februar. Kine, Tom, Ellen og Marit følger opp.
- Regnskap og budsjett lages innen 13. februar. Kasserer følger opp.
- Vedtekter endres i h.h.t lovnormen. Leder følger opp.
07/14:

Kretsmesterskap sammen med Nord-Trøndelag Rytterkrets?
- Saken er diskutert både i styret (jfr. 59/13) og i samlingen med klubbene på Røros
(jfr. eget referat).
- Ungdomskontaktene har kontaktet vært med seniorryttere i sprang i NordTrøndelag som mente at nåværende høyde er OK.
Vedtak: Etter føringer fra klubbsamlingen på Røros er styret enig i at KM dressur fortsetter etter
tidligere prinsipper. Vi ønsker at KM sprang også avvikles som tidligere med sammen høyder. Vi er
veldig positive til et fortsatt samarbeide om KM. Om Nord-Trøndelag Rytterkrets ønsker fortsatt
samarbeide, får være opp til kretsen.
08/14:

Teknisk personell v/Tom:
- På sprangkonferansen/teknisk personell fikk Tom forespørsel fra dommerkomiteeen
v/Carsten Sørlie om STRyK kan ta ansvar for å sette opp teknisk personell også i
Nord-Trøndelag.
- Dommerkomiteeen v/Carsten Sørlie kontaktes. Kine følger opp.
Vedtak: STRyK har verken tid eller kapasitet til å sette opp teknisk personell i Nord-Trøndelag.
09/14:

Kurs med event. støtte v/Tom:
- Banebyggeraspirantkurs m/Anders Hafskjold arrangeres på Bratsberg Ride- og
Treningssenter 8.-9. mars.
- Invitasjon lages med differensierte priser + offentliggjøres. Tom/Kine følger opp.
- Kursrom må ordnes. Solveig følger opp.
Vedtak: STRyK garanterer at kurs gjennomføres med maks 15 deltakere.
10/14

Eventuelt: - Ingen saker

Møtet avsluttet:

kl. 21.40.

Neste styremøte:

13. februar kl 19.00 på Bruråk

Klæbu, 21/1 2014:
Solveig Sundfær
referent
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