Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 06/2016/31. august
Tilstede: Stig Mellerud, Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Stian Aleksandersen,
Andreas Schilbred (på skype ved behov).
Sekretær: Stig Mellerud (referent)
Andre til stede: Sportssjef Nina Johnsen
Meldt forfall: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel

Ansvar

35/16 Økonomi
Avvikende regnskapsår ikke mulig. Dette var ønsket da sen tildeling av midler er et problem.
Tildelingen ble gjennomgått av Nina Johnsen. Grenutvalget har i dag 70 000,- tildelt til drift i
henhold til mandatet, 40 000,- til Bredde. Totalt disponibelt 110 000,-.
36/16 Samlinger høsten 2016
Breddesamlinger skal i prinsippet være selvfinansierende.
Det ble diskutert og Nina sjekker ut mulighet for omfordeling slik at 50 000,- kan tildeles til
rekruttering og supplering av samlinger utenfor Østlandsområdet. GU-D ønsker at samlinger
skal være likt priset over hele landet. Reisekost for trener gjør at dette blir dyrt utenfor
Østlandet. Plan for samlinger legges ut på Rytter.
Nina kommer med en oversikt over de steder som er tilknyttet NRYF slik at det her kan gjøres
en jobb med å kutte kostnader ved samlinger.
Det jobbes med å sjekke ut samling/ programridning for U-25/ Senior for en av dommerne som
skal dømme Oslo Horse Show, Nina avklarer dette med Morten Aasen slik at dette ikke er noen
konflikt.
Det sjekkes ut om det er mulig å få Mariette Sanders til å bedømme programmene.
Det settes opp budsjett for de kommende samlinger.
37/16 Terminliste 2017
Denne ligger nå ute på Rytter og klubbene søker på de gitte dato som stevneplanen har om arr.
Positive tilbakemeldinger på måten å gjøre dette på. Siri må logge alle søknader slik at vi har
oversikt over når disse kom inn. GU-D vurderer alle innkomne søknader og går ut til klubbene
for å fylle stevne kalender hvis denne ikke blir fylt opp. Gjennomgang av kalender med DDK før
noe offentliggjøres.
Møte med DDK, Landslags ledelse og Siri avtales så for dette er klart for en gjennomgang, må
være klart til Arrangør konferansen.
38/16 Arrangørkonferanse 2016.

Budsjett for arrangør konferanse må legges frem slik at vi vet kostnadene. GU-D kansellerer
møte i forkant for å spare penger.
Horse Pro må være tilstede og ha en gjennomgang.
39/16 Fordeling av ansvarsområder GU-D.
Ingrid går inn i arbeidet med rekruttering gruppene Ponni, J,
YR.
Andreas jobber med samlinger i Trøndelag og koordinerer
Dette.
40/16 Eventuelt
Forespørsel fra Kristin Andresen er kommet rundt arbeidet med Unghest og eventuelle
samlinger med disse. Søren Valentin er foreslått som samarbeids partner/ trener.
Stian tar kontakt og avklarer dette.
Det ønskes at det gjennomføres en samling i løpet av høsten for disse.
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