Referat Styremøte STRyK 11.08.16
Til stede: Steinar Moe, Leif Lihaug, Janne Bakken, Elin Berg, Johan Østeggen, Christine
Sunde og Ingvill Jørstad

1/16 Gjennomgang referat
2/16 Post inn/ut
 NRYF vedr unghestcup. Steinar svarer.
 Idrettsforbundet, Aktivitetstilskudd. Leif sender søknad.
 Søknad om reisestøtte. Steinar svarer.
 NRYF vedr ny kretshåndbok
3/16 Økonomi
 Statuttene vedr reisestøtte ok. Legges ut.
 Ajour pr i dag.
4/16 Kretstreninger
 Styret ble, på klubbsamlingen og kretstinget, bedt om å se på muligheten for å ta inn
andre trenere og klubber for sprang og dressur.
 Kretstreningene bør være noe å strekke seg etter for de beste rytterne i kretsen. Og
tilby noe som utøverne ikke får i den ukentlige treningen hos klubbtrener.
 I første halvår er det gjennomført to kretstreninger i dressur og sprang, og en
kretstrening i kjøring.
 Høsten 2016 har få ledige helger til samlet trening for dressur/sprang. I stede for
tradisjonell trening vil vi derfor se på muligheten til å tilby flere kurs. Eks sitstrening,
holdningsskapning, motivasjon.
 Ungdomsrepresentantene må få mer tid til å se på hvordan vi kan gjøre treningene
enda bedre. Ser på mulighetene for dette snarest, og styret legger frem et forslag til
kretstrening for 2017 til klubbsamlingen 1920 nov.
5/16 Klubbsamling og kretsting
 Klubbsamling satt til 1920 nov. Hvor?
 Ekstraordinært årsmøte med 3 saker. Vedtektsendringer, Endring av navn i
Brønnøysundregisteret og valgkommitee.
6/16 Ungdomsrepresentantene
 Arrangere events i høst, og jobbe med kretstreningene.
7/16 KM/RM
 KM sprang på Bruråk måtte utgå pga banene ikke var ferdige i tide. Entreprenøren
jobber fortsatt. Steinar har vært i dialog med TRON. Mulig innendørs KM i November.
Avventer svar snarlig.





KM kjøring 2728 Aug. Rosetter og medaljer ok. Dekken er levert til brodering.
Steinar sjekker ut premieutdeler.
KM Dressur, Bruråk ønsket egen KMFHklasse. Styret er positive til forslaget.
Jobbes videre med håp om å få det til allerede i år.
RM dialog holdes med møre og nt for neste år.

8/16 Eventuelt
 Frist for neste års terminliste. Frist ca uke før klubbsamling slik at terminlisten kan
settes på forhånd?

Neste møte: 8 sept. Kl. 19

