Referat Kretstinget 2016
1, Godkjenning av fremmøtte representanter
22 stemmeberettigede.
Minner om at fullmaktskjema skal inn innen en uke før tinget.
Tinget valgte å godkjenne Janne bakken som stemmeberettiget til tross for at fullmakt ikke
er sendt inn innen uken før.
Lov
Må godkjennes av ting. Ekstrordinært ting må til, da dette kommer for sent. Nye styret må
komme inn med nytt ting mtp ny lov
2. Godkjenning av innkalling
Sendes ut  ikke bare på nett (hjemmesiden)
Ellers ingen innvendinger i oppsett av innkalling.
3. Godkjenning Saksliste
Godkjent
4. Tellekorps
Steinar Moe og Johan Østeggen valgt.
5. Underskrive protokoll
Karolina Siwka og Anne Cathrine Menne valgt.
6. Årberetning
Kjøre trener Wenche Johannesen  navn må rettes i generell beretning
Kjøring Marit Draxen leser
Dressur  Elin Berg leser.
Informerer om at STRyK har sponset Tonje med reisestøtte.
Sett inn klubber på nevnte navn i beretningen
Johan fikk bronse i NM. Må med i beretningen.
Sprang  Camilla Tønseth leser.
Sett inn klubber bak nevnte navn i beretningen.

7. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag
8. Regnskap
Stein Ole Eide har fungert som kasserer for Stryk i 2015 pga valgt kasserer trakk seg av
personlige grunner.
Mangler noe støtte fra forbundet. Stein Ole Eide og Ragnar Gilboe er usikker på årsak.
Mangler innebtalinger fra Nea, Hemne og StallC. Sjekk opp klubbstatus.
Anne Catrine Menne savner forsikring. Underslagsforsikring. Må ordnes med,

Savnes også regnskap for kretstreningene. Må sammenfattes og sendes ut til klubbenen.
Leif Lihaug leser revisjonsberetningen.
Årsberetning: Godkjent.
Regnskap/Økonimirapport: Godkjent.
Ingen motsatte seg godkjenningene
8. Fastsette kontingent for 2017
Styret foreslår å endre kontingenten fra 1000, til 1500, (i tillegg til de 30, pr medl.)
Årsak er at kontingenten har vært uendret i mange år. Samt at det kan være en pådriver til å
få de små klubbene til å slå seg sammen med de større klubbene.
Stein Ole Eide sier at som aktiv medlem regnes alle som bidrar til klubben. Og de skal det
betales de 30 kronene for.
Det er to nivå på klubbadmin. Den ene er navnet på klubben, og den andre er navnet på
klubben+ridning. Den første skal benyttes, da den andre tar bort medlemmer som er
lisensierte.
Mot: Anne Catrine Menne mener at 1500, er for lavt.
Anita Kvam mener at vi trenger de små klubbene, og er derfor imot.
Kontingenten godkjent økt for 2017 ved flertall.
9. Budsjett
Statutter vedr reisestøtte må lages.
I år er styret åpen for å støtte til kurs og utdanning. I tillegg til reisestøtte til unghest eller
andre på store stevner. Dette må det lages statutter for.
Støtte kretstrening 53000, i 2015. En økning fra 2014.
Budsjett godkjent
10. Bestemme kretsens organisasjon
Flytte stevne/statutter utfor Styre
Dokumentarkiv også ut for styret  Flytte funksjonene ut for styret.
Årsmøte, styre, klubber  rett under hverandre.
Ingen stemmer imot godkjenningen med de endringene som er nevnt.
11. Valg
Velgkommiteen besto av Else Thorstensen, Siv Frisvoll og Ellen Kullbotn.
Sendt ut mail vedr ønsker om styremedlemmer.
Liten interesse for å sitte i stryk. Så dette har ikke vært lett for komiteen.
Leder velges for 1 år

Steinar Moe enstemmig valgt som leder.
Nestleder for 2 år
Morten Løes enstemmig valgt som nestleder.
Kasserer:
Leif Lihaug enstemmig valgt for 2 år.
Styremedlem:
Janne Bakken enstemmig valgt for 2 år.
Styremedlemmene Ingvill Jørstad, Camilla Tønseth og Marit Draxen ikke på valg.
Varamedlemmer til styret:
Johan Østeggen og Elin Berg enstemmig valgt for 2 år.
Ungdomsrepresentant:
Maren Stubsjøen velges inn som et 3.dje medlem. Velges for 1 år.

Revisorer:
Anne Cathrine Menne valgt for 2 år.
Kjell Magne Størseth ikke på valg.

Årsmøte oppnevner valgkomite etter innstilling fra styret.
Anne Cathrine Menne ønsker at styret får godkjenning fra årsmøtet om at valgkomite
utnevnes innen de siste 3 måneder før årsslutt.
Enstemmig godkjent.

Signatur

Karolina Siwka

Sted/Dato:

Anne Cathrine Menne

