Referat styremøte 14.01.16
Til stede: Ragnar Gilboe, Marit Dragsten, Steinar Moe, Elin Berg og Ingvill Jørstad
1/16 Gjennomgang av referat
2/16 Post inn/ut
- Henvendelse fra Trollheimen ride- og kjørelag. De vurderer overgang til SørTrøndelag rytterkrets. Styret er positive. Anbefaler de kontakt med Ragnhild Moe for
bistand.
3/16 Webside/Facebook
- Har nå kommet på Facebook. Samtlige styreverv har tilgang til å legge ut samt
kommentere.
- Vi ser at interessen er stor.
4/16 Kretstreninger
- Invitasjon til søknad for nytt år med kretstreninger er nå publisert. Frist for
påmelding er satt til 18. Januar.
- Tilbakemelding fra trenerene i sprang og dressur om at de ikke får til trening i januar.
Forslag fra de var 5-6 Mars og 16-17 April. Ragnar melder tilbake om at det er i
orden. Ragnar sjekker også med Finnanger om videre arbeid med mentaltrening i
forbindelse med kretstreningene.
- Kjøring har kretstrening den 19-20 Mars på Sjetlein og 4-5 Juni på Vaadan. (Steinar
må huske å legge inn datoene i aktivitetsplanen.)
5/16 Vintercup i sprang og dressur
- Det ble en feil i statuttene i forhold til referatet. Så selv om statuttene er offentliggjort,
vil vi rette opp i feilen. Ingvill fikser og publiserer.
- Første stevne i vintercup i sprang går nå om en ukes tid. Elin ordner med gavepremier.
6/16 Kretsting
- Booket rom på Sandmoen kro den 9/3-16.
- Valgkomiteen informeres om status. Ingvill tar kontakt med Ellen.
- Leder, styremedlem, kasserer og 2x varamedlemmer er på valg.
- Invitasjon sendes klubbene snart.
- Ragnar, Elin og Marit skriver referatene til da.
7/16 Eventuelt
- AEG; Ragnar sender påmelding på 2 stk i rideskolecup og 1 stk i comebackcup (Ta
kontakt med de først) innen 17/1.
- Stewardmøte (som ble foreslått på klubbsamlingen) utsettes. Det er kun TRØN, Melhus
og Orkdal som trenger hjelp til å finne stewarder og TP. Ingvill ser på en løsning.
- Kurs som banebygger, steward eller dommer. Forbundet ønsker at vi subsidierer reise
sørover/nordover for å fylle kurs fremfor å arrangere selv. Dette åpner vi for. Legger ut
info om muligheten til det på facebook.

NESTE MØTER:
11/2-16 på Sandmoenog 5/3-16 på Bratsberg

