Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Møtenummer: 2/2017
Dato:
06.04.2017
Kl:
19:00
Sted:
Bruråk Hestesportsklubb
Til stede:
Ikke tilstede:

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

Sak 19/17. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokollen fra forrige styremøte godkjennes.

Sak 20/17. Post inn/ut:
Post inn:
1. Mail datert 24.03.2017: fra Sør-Trøndelag Idrettskrets; «Innkalling til ledermøtet i SørTrøndelag Idrettskrets 27.04.2017» Tatt til etterretning/videresendt nestleder som deltar
2. Mail datert 28.03.2017: Angående «etterpåmeldt deltakelse vintercup 2016-2017» Tatt til
vurdering/egen sak
3. Mail datert 03.04.2017: Fra NRyF: Trollheimen Ride- og kjørelag bytte av krets, fom 1. mars
2017, godkjent for to (2) år, hører nå til i STRyK. For orientering
4. Mail datert 04.04.2017: Positivt svar fra BHSK «Ønske om å avholde styremøte i SørTrøndelag Rytterkrets på BHSK sitt anlegg.» For orientering
5. Mail datert 04.04.2017: «RM» påminnelse om egen fb-gruppe. Tatt til etterretning
Post ut:
1. Mail datert 09.04.2017: Svar til «vintercup 2016-2017» Tilsvar; deltakelse i Vintercup
2016/17
2. Mail datert 03.04.2017: Ønske om å avholde styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets på
BHSK sitt anlegg.

Sak 21 / 17: Økonomi v/ kasserer
•
•
•
•
•

To klubber har ikke betalt medlemskontingent
Manglende kvitteringer for enkelte utbetalinger
Manglende innbetaling for Kretstrening
Rutine ved innbetaling til kretskonto for innbetaling for å delta på kretstrening
Feil i årsberetningen for balansen oppdaget.

Vedtak:
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1. Kasserer kontakter de to klubbene ang manglende innbetaling av medlemskontingent
2. Kvittering for forskuddsbetalte midler som skal tilbakebetales fra kretsen må sendes
kasserer
3. Manglende innbetaling fra deltakere i kretstrening purres
4. Innbetaling ved deltakelse på kretstreningene må bli strengere
5. Kasserer kontakter tidligere kasserer ang feil i balansen

Sak 22/17: Oppfølgingssaker:
NRyF:A OG B STEVNER
a. A-stevne: 60cm -> MB+5 -> Forbundet godkjenner
b. B-stevne: 60 -> LA+5 -> Kretsen godkjenner
Styrets medlemmer gjort kjent med informasjon fra forbundet om endringen.
Sprang RM Individuelt og RM-Lag v/grenleder
RM Individuelt: Statuttene ferdig kommentert fra STRyK og Møre- og Romsdal. Videresendt
Grenleder i sprang.
RM-Lag: Bruråk Hestesportsklubb vil gjerne avholde RM-Lag ved sitt arrangement 19-20. august.
Kretsen(e) ordner dekken og rosetter. klubbene ordner vanlig premiering.

Vedtak: Statutter må ferdigstilles og godkjennes innen kort tid.

Dressur KM, RM Individuelt og RM-Lag v/grenleder
KM individuelt:
•
•
•
•

Senior: MB + MB (økendegrad)
YR: LA + MC
Junior: LB:3 + LA
Ponni: LB + LB (de står fritt til å velge grad bare det ligger under JR mesterskapet)

RM Individuelt: Statuttene ferdig kommentert fra STRyK og videresendt.
RM-Lag Forslag: bruke Midtnorsk mesterskap som mal. Forslag sendes NTRyK og MRRK per e-post.
•
•

Hest: Lag med 4, 3 beste resultater tellende
Ponni: Lag med max 3, med to resultater tellende

Kretsen(e) ordner dekken og rosetter. klubbene ordner vanlig premiering.

Vedtak: Statutter må ferdigstilles og godkjennes innen kort tid.

Kjøring Kval NM og NM v/grenleder
RM Individuelt: Statuttene ferdig kommentert fra STRyK
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Kretsen(e) ordner dekken og rosetter. klubbene ordner vanlig premiering.

Vedtak: Statutter må ferdigstilles og godkjennes innen kort tid.
Kursbehov og utdanning av teknisk personell

Kursbehov, utdanning teknisk personell. Send forespørsel til klubbene.
a. DDA / SDA / SBA
b. SDI / SBI
c. SSDA
d. STEWARD
Sekretær har utarbeidet tekst for utsendelse med forespørsel fortløpende.
Vedtak: Opprette en stryk@gmail.com for at mailen skal ligge uavhengig av person. Sende
forespørsel.

Sak 23/17: Kretsjakker
-

Styremedlemmene enige i valg av jakker
Har STRyK-trykk til jakkene
Leder for BHSK informerte at Tools kan trykke gratis
Enige om fornavn foran
Brandstad kontaktes
Sendes ut mail til styremedlemmene, slik at bestillingen inneholder riktig størrelse.

Vedtak: Leder kontakter Brandstad.

Sak 24/17: 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.
Alle i styret skal sette seg inn i NRYFs informasjon om kretstrening.
Budsjettet for kretstreningen er noe stramt. En gjennomgang av avsatte midler gjennomgås
ved neste styremøte.
Enighet om at kretstreningen skal være et topptilbud til ryttere i kretsen med mål om å løfte
utøverne med gode resultater til toppnivå. En «belønning» for gode prestasjoner med
deltakelse på kretstrening med redusert kostnad.
Forslag lagt fram: Hvis en deltaker holder losji av treneren burde denne få avslag i prisen på
kretstreningen som en kompensasjon.
Kretstrening dressur:
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Første kretstrening ble avviklet 25.–26. februar på Øysand. Vil gjerne ha litt blest om disse.
Skrive litt om kandidater, mål og evt utvikling. 10.- 11. juni avvikles kretstreningen på
Skjetlein. Her må det være god dekning av deltakerne fra treningen.
Vedtak: Grenleder lager oversikt over ekvipasjene som er med, skriver litt om utvikling osv,
samt komme med forslag ang utvalg for treningen.
Kretstrening Sprang:
Mikael Kohlind har takket ja og har foreslått et par helger for 2017; 22.-23. september og 17.18. november.
Vedtak: Informasjon om valg av kretstrener umiddelbart, samt igangsettelse med invitasjon til
deltakere rett etter Drammen Spring Tour, medio mai.
Kretstrening i Kjøring:
- Kjøring skal også få sponsormidler ifm treningen fra kretsen.
- Informasjon om deltakerne og gjennomføring av treningene gjelder også denne grenen, se
dressur.
Vedtak: Grenleder lager oversikt over ekvipasjene som er med, skriver litt om utvikling osv,
samt komme med forslag ang utvalg for treningen.

Sak 25/17: VinterCup 2016/2017
Styret er enige om å forsøke å få tak i dekken til premiering i sprang og dressur.
-

De overkvalifiserte må tas ut av lista.

Vedtak: Ta bort ryttere som er overkvalifiserte fra resultatoversikten.

Sak 26/17: VinterCup 2017/2018
Statutter for sprang og dressur må utarbeides.

Vedtak: Utarbeide nye Statutter. Utkast legges fram neste styremøte.

Sak 27/17: Breddetiltak for å sikre rekrutteringen
Medlemmene formidler hvordan de vil legge til rette for å utføre oppgaven.
Vedtak: Tiltaket intensiveres.

Sak 30/17: Krets: PC og skriver
Innkjøp av PC som er egnet for vår bruk med tilhørende Office-program, samt skriver rett
over påske.
Vedtak: Varamedlem sjekker opp mulig PC og Office-program, samt forhører seg om
laserskriver og pris på disse.
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Sak 31/17: Invitere teknisk personell for å fylle inn oppgaver for disse på
aktivitetskalender ut året. Sted/opplegg
-

-

Også invitere teknisk personell i Nord-Trøndelag Rytterkrets
Mat, f.eks lasagne og salat, sponset av STRyK
Deltakere betaler drikke selv
Sjekke pris
Forslag: Stav Gjestehotell

Vedtak: Leder sjekker pris ved sammenkomst på Stav Gjestehotell. Den «gamle»
aktivitetskalenderen tas i bruk igjen, da denne letter arbeidet ved eventuelle endringer
maksimalt.

Sak 28/17: ORIENTERINGSSAKER
Bankforbindelse og tilgang

-

Avventer registreringen i Brønnøysundregisteret.

Viktige utsendelser
Etter Kretstinget ble følgende oppgaver løst:
o
o
o

Endringer i styresammensetningen meldt inn til Brønnøysundregistrene
Leder jobber for å få tilgang til Sportsadmin
Endringer i styresammensetningen meldt inn til Forbundet og Idrettskretsen

RYTTERTINGET 2017:
Leder informerer kort fra Tinget.
Kurs i styrearbeid, fredag 31.0:
Informasjon om papirer og endringer som skal gjøres ved nytt styre. STRyK fikk bekreftet at alle
papirer fra vår krets var mottatt forbundet.
Oppfordring fra NRYF om at alle kretser retter fokus på:
-

-

«Sunn mat» ved arrangement av arrangører
Klubber oppfordres til å gjennomføre «Klubbutvikling» for deres klubb
Positiv til samarbeid mellom klubber
Informere om at forbundet har opprettett egen varslingsmail:
«Norges Rytterforbund minner om at vi har en varslingsmail som kan benyttes hvis du har
opplevd uønskede eller kritikkverdige forhold i ryttersportmiljøet.» Link:
http://www.rytter.no/varslingsmail/ E-post: varsling@rytter.no
Nye styremedlemmer i klubbene oppfordres til å gjennomføre “Kurs i Styrearbeid” i sin krets
Sosiale sammenkomster skaper god lagånd

Årsmøtet Forbundet: 1.04: Referat fra årsmøte vil bli sendt alle styremedlemmer når disse mottas fra
NRYF.
Ryttertinget: 2.04: Referat eller link til disse vil rettes til alle styremedlemmer når klart fra NRYF.
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LEDERMØTET 27.04:
Nestleder deltar.

Sak 29/17: Eventuelt:
➢ For å intensivere søk etter eventuelle sponsormidler til kretsen foreslås det å ta inn en
sponsorkonsulent, og forslag om Siv Frisvoll som aktuell kandidat ble veldig godt
mottatt, da alle i styret har god kjennskap til hennes engasjement innenfor spons.
Vedtak: Leder kontakter Siv Frisvoll for et eventuelt engasjement som sponsoransvarlig i
STRyK.

Til informasjon:
På grunn av for lang agenda for møtet fortsetter vi fra aktuelt punkt ved neste styremøte.
Representantene i styret får dette per e-post før neste møte.
Møteplan styret:
Møte 3/2017 Torsdag den 11.05.2017 kl. 19:00: Sted: Kommer..
Møte 4/2017 Torsdag den 01.06.2017 kl. 19:00: Sted: Kommer..
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