Møtereferat Styremøte Oppland Rytterkrets
Dato: 29.05.2017
Sted: CC Gjøvik
Tilstede: Berit Hovsveen, Trond Syversen, Lisbeth Stenseth
Via Messenger: Bjørn Myhrer
Referent: Lisbeth Stenseth
Møtereferat 24.4.17
Godkjent og enstemmig vedtatt. Publisert OPRYKs side på rytter.no
Generell gjennomgang av budsjett og regnskap
• Det sendes snarest ut informasjonsbrev til klubbene om etterfakturering og
forhåndsfakturering av medlemsavgift. Kasserer sender ut faktura til klubbene medio juni,
med forfall medio/ultimo august.
• Stevnetieren vil bli fakturert NRYF 3 ganger i år, da alle inntekter inn på konto er nødvendig
for å sikre likviditet.
• Utvidet bankkto-disposisjon til også å gjelde Berit Hovsveen er ikke kommet på plass ennå.
Hovedårsak er at kretsens bankkonto ikke åpner for dette og må oppgraderes i følge
kasserer.
• Pga trøbbel med nettbank har det også vist seg å være utfordrene å få en halvårsoversikt
over bankbevegelser januar-juni/juli 2017. Kassererer sjekker med banken om hva som må
gjøres for å få dette på plass til neste styremøte.
• Det er fremdeles 2-3 klubber som ennå ikke har betalt siste medlemsavgift. Kasserer purrer
opp.
• Det er søkt om momskompensasjon – antatt sum refundert basert på årsregnskap 2016 er ca
1500,• Det er søkt om aktivitetsmidler for tilsammen ca 65.000,- fra Oppland idrettskrets.
Aktivitetsmidlene kan finansiere inntil 50% av planlagte aktiviteter. Dvs resterende
aktivitetskostnader må dekkes av OPRYK/egenandel.
• Tilbud fra MT equestrian på vinnerdekken til KM er godkjent og Berit bestiller
• Iht NIFs lovnorm § 2-10.1 : Kan tillitsvalgt motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter
som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. Styremedlemmer i
OPRYK vil derfor få dekket km-godtgjørelse kr 1.50 pr km + andre faktiske utgifter, når de
er på oppdrag for rytterkretsen (møter, KM etc), hvis resultatregnskap pr 31.12 er i pluss.
Reiseregning må sendes fortløpende igjennom styreperioden, og vil kun ved positiv saldo
utbetales påfølgende år. Det utbetales ikke km-godtgjørelse for oppdrag hvor tillitsvalgt får
dekket km-godtgjørelse fra andre, f.eks rideklubb o.l.
Refusjon av kursutgifter
Kretsen har ikke økonomi i 2017 til å refundere eller gi støtte til kursdeltagere på kurs for teknisk
personell. Deltagere må søke sin egen medlemsklubb om evnt støtte. Vedtatt ved flertall.
Kretsmesterskap
Kretsen er i rute med det praktiske rundt mesterskapene. Kretsmesterskapstatutter for 2017 er på
nytt oppdatert iht nye maler fra NRYF gjeldene fra 1.5.17 og lagt tilgjengelig på OPRYKs nettside
på rytter.no

Kurs
Kretsen har i sammarbeid med Trond Wæhler avholdt to «Klubbens styrearbeid i praksis» i
april/mai. Et i Skjåk og et på Starum med tilsammen ca 15 deltagere fra Skjåk Hestelag,
Jotunheimen Hestelag. Starum Hestesportsklubb og Hadeland Ride og Kjøreklubb.
Kurset var gratis for klubbene og kretsens utgifter har vært enkel servering og overnatting til
kursholder i Skjåk. Total kostnad ca 2000,-

