Referat Styremøte 14.04.16
Til stede:
Steinar Moe, Leif Lihaug, Marit Draxen, Camilla S. Tønseth, Ingvill Jørstad Elin
Berg, Johan Østeggen, Thea S. Hegge, og Christine Sunde
1/16 Gjennomgang av referat
 Steinar ønsker referatene ut tidligere.
 Mail  ajour og ok pr. i dag.
 Leif må få sjekket opp vedr aktivitetsmidlene fra forbundet.
 Endre en setning vedr kretstreninger fra forrige referat
 Legge postliste i innkallingen
2/16 Post inn/ut
 Mail fra TRØN vedr kollisjon kretstrening/stevne dressur  status ok.
 Mail videresent fra Ragnar vedr Mentaltrening/Agria
 Idrettsregistrering innen 30/4
 Kretsledersamling  Leif møtte
 Mail fra Sigrid Hogstad vedr resultater vintercup  status ok.
 Mail fra TRON vedr datoendring stevne  stauts ok.
 Mail fra Idrettsforbundet. Samling/inspirasjonskveld 27/4
 Mail fra Anita Johnsen. Søknad om reisestøtte. Hun må få til svar at styret må
utarbeide statutter for dette.
3/16 Økonomisk status
 Leif har ikke fått overtatt ennå. Sjekker opp dette når det er klart: Må vi fakturere
forbundet for aktivitetsmidler? Status på cup’ene fra 2015. Er alt kommet inn? Har
Agria betalt inn for mentaltreningen?
 Leif informerer om at det kom inn litt over 2000, fra deltakere som ikke er med på
kretstreninger på Mentaltreningen i fjor.
 30/4 skal idrettsregistreringen være ferdig. Klubbenes fakturaer sendes ut
umiddelbart etter det.
4/16 Webside og Facebook
 Oppfordrer samtlige til å like innlegg for å få spredd info bedre.
5/16 Kretstreninger
 Dressuren måtte flyttes fra ordinær oppsatt trening pga kollisjon mellom
dressurstevne og treningen. Info er lagt ut på facebook og sendt ut på mail til
deltakerne. Neste trening for de blir 78 Mai på Bruråk Hestesportsklubb.
 Ungdomsrepresentantene har hatt møte og undersøkt blandt deltakerne på
kretstreningene. Deltakerne er stort sett fornøyde, og ser fordeler ved at dressur og
sprang kjøres samtidig. Mentaltreningen har vært et stort pluss. Andre
tilbakemeldinger:
De vil ikke ha grandiosa til lunsj, da dette ikke er mettende og sunn mat.
Ønsker mere teori/klinikk. Og etterspør krav til prestasjoner underveis.







Lunsjen kunne vært mer felles, og ikke i tid hvor noen saler av og noen saler på.
Mottatt et par frafall på andre kretstrening. Pga syk rytter og hest. Plassene gis
videre til neste på venteliste.
STRyK ønsker flere kvalifiserte ryttere til å søke til treningene. Må se på mulige
løsninger på dette.
Det ble diskutert rundt økonomien av kretstreningene.
Styret kom ikke til noen konklusjon i dag.
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.
 Alt for dårlig oppslutning. Så vi kjører ikke flere cuper i år.
 Worldcuppoeng regnes kun med det antall som er påmeldt cup’en, og kun med det
antallet som deltar den dagen.
 På Bruråks dressurstevne (Lstevnet den 301/5) ble det besluttet å kjøre kun 1 dag
med cupklasser pga poengfordelingene i unghestcupen. Ingvill sender mail til
klubben.
7/16 Kretsting
 Kommer tilbake til dette på senere styremøte.
8/16 Ungdomsrepresentanter
 Må gjerne legge ut lokalt stoff på facebook.
 Ble oppfordret til å finne på noe felles med klubbenes ungdomsrepresentanter.
 De er allerede godt igang med “prosjekt kretstrening”. Hvor de ser på hva vi kan
gjøre bedre.
9/16 KM/RM Sprang/Dressur
 Steinar tar kontakt med Morten for å høre om han har vært i dialog med Møre og
Nord Tr.lag.
 Kikket på statuttene som TRØN har lagt ut. Styret har sett på nivået. Seinar noterte,
og tar tak i dette.
 Elin og Ingvill ser på statuttene i dressuren.
 Camilla sjekker med Solveig vedr dekken
 Ingvill og Camilla bestiller medaljer. Ingvill sjekker rosettene.
10/16 Handlingsplan
 Fortsettes neste møte
11/16 Klubbsamling
 Marit ser på løsninger, og sørger for at dette følges opp.
12/16 Eventuelt
 Stallstevner har blitt et økende event. Camilla legger ut info rundt dette på facebook.

Oppsatte møter:
12/5 og 9/6 kl. 19.00 på Sandmoen

