Referat Styremøte 15.03.16
Til stede:
Steinar Moe, Morten Løes, Leif Lihaug, Marit Draxen, Camilla S. Tønseth, Janne
Bakken, Ingvill Jørstad og Johan Østeggen
1/16 Gjennomgang av referat
 Ble ikke utført pga konstituering av nytt styre. Men saker ble diskutert videre
underveis.
2/16 Post inn/ut
 Mail er sendt forbundet, vedr endring av mottaker. (Steinar.) Men Ragnar Gilboe er
fortsatt den som mottar mailer inn. Usikker på status der. Ingvill og Camilla skal
motta mailer. Mailer skrives ut (evt med svar dersom de besvares) Tas med på
møter.
 Post inn på facebook besvares av Ingvill og Camilla. Dersom det er ting som må opp
til vurdering i styret, bes de sende mail til kretsens mailadresse.
3/16 Økonomisk status
 Må vi fakturere forbundet for aktivitetsmidler?
 Leif sjekker status på cup’ene fra 2015. Er alt kommet inn?
 Morten lurer på de 1000, i cupavgift. Hvorfor må klubbene betale når kretsen har råd
til å dekke dette?
 30/4 skal idrettsregistreringen være ferdig. Klubbenes fakturaer sendes ut
umiddelbart etter det.
4/16 Webside og Facebook
 Samtlige i styret skal inn som administrator på facebooksiden, og kan dele viktig
informasjon.
 Erik Houmb er webansvarlig på rytter.no/sortrondelagrytterkrets. Han er også
admin på facebook, og kan legge ut info der om han ønsker.
 Litt lite lokalt stoff. Hvordan kan vi få ut mere?
5/16 Kretstreninger
 Neste kretstrening er 2021 Mars (kjøring) på Sjetlein. Og 1617 April (sprang og
dressur.)
 Steinar forklarte at vi ikke hadde full oversikt over kostnader ved dette i 2015. Og at
vi må jobbe med dette fremover.
 Kretstreningene vil gå som normalt frem til sommeren. Men vil vurderes før høstens
uttak. 
Settes opp som sak på neste styremøte.
 Steinar sjekker status på Mentaltreneren. (Elling Finnanger)
 Vi engasjerer ungdomsrepresentantene for videre arbeid med fremtidige
kretstreninger.
 Leif sender ut økonomisk oversikt over kretstreningene til klubbene. (Etter
forespørsel på Kretstinget.)

6/16 Vintercup sprang/dressur og Unghestcup
 Pågår i både sprang og dressur.
 Statuttene gir rom for tolkninger. Noe styret må jobbe med til neste (eventuelle) cup.
 Interessen for cuper virker laber. (Dårlig påmelding.) Skal vi ha cup til neste år?
 Worldcuppoeng regnes kun med det antall som er påmeldt cup’en.
7/16 Kretsting
 Lov om stryk  Leif ser på denne.
 Kjører ikke ekstraordinært årsmøte på dette. Men tar det som endelig sak på neste
kretsting. (Leif)
 Valgkomite. Ikke vent for lenge med å finne kandidater. Tas opp igjen som sak
senere.
8/16 Ungdomsrepresentanter
 Thea Skarbo Hegge (TRØN) og Christine Sunde (TRON) var i fjor lovt å sitte i 2016.
(Ettersom de ble valgt inn så sent i 2015.)
 Valgkomiteen hadde forespurt Maren Stubbsjøen (TRØN) før kretstinget i år. Styret
har ingen innvendinger mot at hun også blir en del av våre ungdomsrepresentanter.
 Janne Bakken får ansvar for å følge opp jentene. Lager en intern facebookside hvor
de kan holde litt dialog. Aktivere klubbenes ungdomsrepresentanter, og komme med
forslag på Kretsteningsløsninger.
9/16 KM/RM Sprang
 Er lagt til Dstevnet til Trøndelag Hestesportsklubb i år.
 Morten sjekker opp statuttene, og tar kontakt med Møre og Nordtrøndelag slik at vi
er enige i gjennomføringen av RM.
 Gjennomføres enten søndag eller tirsdag under sommerstevnet.
10/16 Handlingsplan
 Forslag til handlingsplan?
 Verdiene i langtidsplanen til forbundet må legges i grunn.
 Dette må være noe som har betydning for kretsen. Så Morten foreslår å legge dette
til en egen sak på møte før klubbsamlingen.
11/16 Klubbsamling
 Planlegges allerede fra sommeren av. Forslag om å ta dette på høsten (ikke i
julebordsessong.)
 Marit ser på løsninger, og sørger for at dette følges opp.
12/16 Eventuelt
 Intern liste over ansvarsomåder er utarbeidet.
Hovedområder:
Sprang: Camilla og Leif
Dressur: Elin og Ingvill
Kjøring: Marit og Kjersti Arnesen
FH: Johan






Ungdomsrepr: Janne
Idrettsforbund og rytterforbund: Steinar og Morten
Teknisk Personell: Camilla og Johan
Webside: Erik Houmb
Premier  Status må tas opp på neste møte
Statutter til reisestøtte/stipend må lages. Tanker tas med til neste møte.
Tettere arbeid med klubber. Fordeling av ansvarsklubber på neste møte. Forslag om
å dra på besøk under styremøter o.l
Profileringsartikler jobbes videre med. Jakker/gensere med stryk logo

Oppsatte møter:
2. torsdag i måneden.
14/4, 12/5 og 9/6 kl. 19.00 på Sandmoen

