Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Møtenummer: 1/2017
Dato:
23.03.2017
Kl:
19:00
Sted:
Øysand
Til stede:

Anita Dahlen, Morten Løes, Eira Næsje, Svein Puntervold, Marit Draxen, June
Bjørnvik, Janne Bakken, Elin Berg, Johan Østeggen.

Sak 1: Post ut/inn:
Wenche Alm fra forbundet: Kursbehov og utdanning av teknisk personell: Se sak 6.
Idrettskretsen: Påmelding til Ledermøtet. Se sak 16.
Forbundet: Påmelding Kurs i styrearbeid i praksis, Årsmøte NRYF og Ryttertinget 2017: Se
sak 15.

Sak 2: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokollen fra forrige styremøte godkjennes uten merknader.

Sak 3: Presentasjon av det nye styret
Kort presentasjon av det nye styret.

Sak 4: Kretshåndboka
Kretshåndboka blir gjennomgått.
Vedtak: Ingen vedtak, kun orientering.

Sak 5: Fordeling av oppgaver
Oppgavene for kretsstyret ble fordelt mellom alle styremedlemmene.
Vedtak: Alle styremedlemmer mottok positivt oppgavefordelingen. Hjemmesiden oppdateres
med relevant informasjon om nødvendig.

Sak 6: Kursbehov og utdanning av teknisk personell:
Mottatt mail fra Wenche Alm i forbundet:
Kursbehov, utdanning teknisk personell. Send forespørsel til klubbene.
a. DDA / SDA / SBA
b. SDI / SBI
c. SSDA
d. STEWARD
-

Leder orienterer om saken

-

-

-

Stildommerkurs, kommer ikke ut med kurs, men aktuelle kandidater inviteres til kurset.
o Epost til klubbene med spørsmål om de har aktuelle kandidater
o kretsen inviterer aktuelle kandidater
Send mail til klubber om de har behov for tekniskpersonell og om de har kandidater som
kan egne seg.
Erfaring med at individer får dekket kursavgift men ikke «brukes» som teknisk personell.
Etterspørsel på sprangbanebyggere og dressurdommere.
Mangler dressurdommere grad DD1 og DD2
o Mer bruk av DDA
o Videre bruk og «opplæring» av DD, for eksempel skrivere
Møte med sportsutvalg i klubber og teknisk personell og oppfordre om bedre samarbeid
og bruk av flere aktuelle kandidater til kommende teknisk personell
Banebygger kjøring og dressurdommer kjøring. Oppfordre gjerne steward som har vært
med på kjørestevner til å ta disse kursene.

Vedtak: Sende ut mail til klubbene om hvilke teknisk personell de har og «aktiv grad», med
kontaktinformasjon. Forespørsel til klubbene om de har aktuelle kandidater for
tekniskpersonell, spesielt DD1 og DD2 og kjørepersonell.

Sak 7: Kretstrening Dressur, sprang og kjøring
Kretstreninger:
- Trener uavhengig av klubb, komme utenfra
- Interesse og rekruttering
- Rullering på stedene
- Sprang og dressur trenger ikke kjøres samme helg
- Utarbeides en komite, utvalgt av styret, som jobber med gjennomgang og videre arbeid
med kretstreninger.
Kretstrening dressur:
Første kretstrening ble avviklet 25.–26. februar på Øysand.
Vedtak: 10.- 11. juni avvikles kretstreningen på Skjetlein.
Kretstrening Sprang:
Aktuell trener har takket ja. Arbeides videre med igangsettelse vår 2017. Aktuelle helger for
høst/vinter må avtales og inn i aktivitetskalenderen for STRyK.
Vedtak: Kretstrening i sprang: Informasjon og igangsettelse så snart nestleder får bekreftet fra
kretstrener i sprang.
Kretstrening i Kjøring:
Vedtak: 1.-.2 april vil årets første kretstrening i kjøring være på Vaadan.

Sak 8: Ren utøver
-

Leder orienterer om saken,
Oppfordre alle klubbene med medlemmer om å gjennomføre kurset.

Vedtak: Kretsstyret enstemmig om å følge opp oppfordringen fra forbundet og idrettskretsen,
samt send ut mail til klubbene for orientering og tiltak.

Sak 9: Infomail om nytt styre til klubbene
-

Venter på «autorisering» av mail kontoene
Leder og nestleder
o Videresender til aktuelle kandidater

Vedtak: Leder sender informasjonsmail til alle kandidater etter hvert.

Sak 10: Bankforbindelse og tilgang
Svein orienterer.
-

Alle må være registrert i Brønnøysund
Leder og kasserer har kontroll

Vedtak: Kasserer og leder kontaktpersoner mot bankforbindelsen.

Sak 11: Kretsjakker
Ønskelig at alle som representerer kretsen skal ha kretsjakker. Fargen skal være svart med hvit logo.
Kretsen skal synliggjøres.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at det skal investeres i kretsjakker.

Sak 12: Krets: PC og skriver
-

Kretsstyret ser det som nødvendig at det investeres i pc og skriver

Vedtak: Enstemmig vedtatt at det skal investeres i PC og skriver.

Sak 13: Breddetiltak for å sikre rekrutteringen
Kan også være ikke-konkurranse rettede tiltak. Tiltak kan være støtteberettiget fra krets/NRyF
Vedtak: Styret jobber med å finne, og å sette i gang aktuelle tiltak.

Sak 14: Viktige utsendelser
Etter Kretstinget skal følgende oppgaver løses:
• Godkjent referat, med eventuelle vedlegg, skal sendes klubbene, NRYF og
Idrettskretsen.
• Endringer i styresammensetningen skal meldes inn til Brønnøysundregistrene
• Alle Rytterkretser har felles mail-struktur (eks. Buskerud.krets@rytter.no). Denne er
knyttet opp til privat(e) mailadresse(r). Endringer i mottaker(e) skal meldes til NRYF
sentralt.
Brønnøysundsregisteret -> skrive under og sende + kopi til forbundet

Vedtak:
•

Leder sender Endringer i styresammensetningen inn til Brønnøysundregistrene, forbundet og
idrettskretsen. ->
Utført

•

Leder sender relevante referat til klubbene så snart tilgangen til epost er i orden.
Referat til Idrettskretsen og NRYF.

•

Sak 15: RYTTERTINGET 2017:
Kurs i styrearbeid avvikles fredag 31.03, 1.04: Årsmøte Forbundet, 2.04: Ryttertinget.

Vedtak: Leder representerer STRyK.

Sak 16: LEDERMØTET 27.04:
Alle kretser MÅ møte for å få tildelte midler. Leder er bortreist, slik at nestleder blir forespurt om å
stille.

Vedtak: Nestleder representerer STRyK.

Sak 17: NRyF: A OG B STEVNER
Leder orienterer.
a. A-stevne: 60cm -> MB+5 -> Forbundet godkjenner
b. B-stevne: 60 -> LA+5 -> Kretsen godkjenner
Vedtak: Epost sendes klubbene for orientering så snart tilgangen på kretsmailen er OK.

Sak 18: STRyK Cupene 2016/17:
Er alle dekkenene OK?
1. Vintercup Sprang: Finale 22.-23.04: Øysand -> Representant fra kretsen: Leder
▪ Oppdatering av resultater
2. Vintercup Dressur: Finale 6.-7.05: Øysand -> Representant fra kretsen: Styremedlem
▪ Oppdatering av resultater.
o Mangler dekken. Ta kontakt med AGRIA for å spørre om de sponser vinnerdekken.
▪ 2 førstepremier dressur, 4 førstepremier i sprang
▪ Sponsing brodering
o Står ikke spesifisert ærespremier i statuttene

Vedtak:

1. Representant fra kretsen: Leder
2. Representant fra kretsen: Dressuransvarlig

Vara kontakter Sissel ved AGRIA for spørsmål om dekken.

Eventuelt:
-

Statutter RM Sprang: Under utarbeidelse. Kun småting gjenstår.
Lag- RM i sprang: Forslag: Stevne Bruråk 19.-20. august.
Feltritt 10.09: inn i aktivitetskalender STRyK 2017
Info kurs: start av stevner på forskjellig nivå
Sted for styremøter: Å avvikle styremøter for kretsen på Sandmoen er kostbart. Styret i
kretsen er enstemmig i at det sendes en forespørsel til klubbene i kretsen om å avvikle
møtene hos eventuelle klubber. Dette for kostnadsbesparelse. Privat hos medlemmer i
styret er også et alternativ.

Møteplan styret
Møte 2/20..
Møte 3/20..

Torsdag den 06.04.20.kl. 19:00. Sted: Kommer…
Torsdag den 11.05.2017 kl. 19:00: Sted: Kommer..

