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Protokoll fra årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets

15. mars 2018

Årsmøtet ble avholdt på Sandmoen Kro 15. mars 2018
Sak

1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for
stemmeberettigete.
Følgende hadde ordet i saken: Anita Dahlen.
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2

God kjenning av i nn kal I ing, saksliste og forretni ngsorden

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet isaken: Anita Dahlen
Vedtøk: Årsmøtet godkjente følgende innkalling, sakliste og forretningsorden:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for Sør-Trøndelag Rytterkrets i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent for 2019.
8. Vedta budsjett for 2018.
9. Foreta valg
Enstemmig vedtatt.
Sak

3

Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
Følgende hadde ordet isaken: Anita Dahlen
Styret foreslo Mari Skaug som dirigent.
Styret foreslo Dina Haagensli som referent.
Styret foreslo Jan Letnes og Anita S. Kvam til å underskrive protokollen.

Vedtdk: Årsmøtet godkjente ovenstående representanter til dirigent, referent, og to til å underskrive
protokollen.
Enstemmig vedtatt.
Sak 4

Behandling av STRyKs årsberetnin g 2OL7
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Klubbrepresentant.
Referer til flere spesielle saker, bl.a striden angående TRONs utebane på Bratsberg/spillemidler.
Kretsen bør ha med eget punkt om saken om bortvisning av utøver fra Trondheim Rideklubbs bane.
Kl u bbrepresenta nt ønsker tilføyelse i beretn ingen :
- oversikt over antall klubber og medlemmer.
- Handlingsplan -> kretsverktøy/styri ngsverktøy for vi rksomheten.
- Ta med klubb bak de premierte rytterne ivintercupen.
Kommentar med kredit for god årsberetning fra en annen klubbrepresentant, som uttaler at årets beretning
ellers er veldig bra, god beskrivelse.
Tilknyttede personerfverv tilføyes protollen. Grønt kort- og web ansvarlig også.

-

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med innkomne merknader.
Behandlet og godkjent. Enstemmig vedtatt.
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Behandling av STRyKs regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Kasserer Svein Puntervold.
Vedtok: Årsmøtet godkjente regnskapet.
Behandlet og godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak

6

Behandling av forslag og saker
lngen innkommende saker.
Vedtak: lngen vedtak.
Godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak

7

Fastsette kontingent lo¡2OL9
Styret fremla følgende forslag til kontingent 20L9 for årsmØtet:
Kr. 1500.- for klubb og kr. 30.- per medlem (samme som de to siste årene).
FØlgende hadde ordet isaken: Mari Skaug.
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende treningsavgifter: Kr. 1500.- for klubb og kr. 30.- per medlem.
Behandlet og godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak

8

Vedta STRyKs budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
FØlgende hadde ordet i saken: Kasserer Svein Puntervold.
Klubbrepresentant: - savner kurs for oppgradering av nåværende teknisk personell.
Klubbrepresentant: - Forslag til økt inntjening - et eksempel er å ordne vester med brodering: STRyK; skape
tilhørighet.
Vedtok: Ärsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.
Behandlet og godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg

9.1 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo som nestleder:
Nestleder: Nina Lein Staveli (TRøN)
Velges for 2 àr
FØlgende hadde ordet isaken: Dirigent Mariskaug.
Klubbrepresentant fremmer forslag om Lene Kaspersen Meistad, da det er uheldig at leder og nestleder er
fra samme klubb. Skriftlig valg.
Nina antallstemmer: 13
Lene antallstemmer: 7
20 stemmeberettigede.

Vedtøk: Ärsmøtet valgte Nina Lein Stavelisom nestleder.
Antall stemmer for 13 og 7 mot. Godkjent og behandlet. Vedtatt.
lngen fra valgkomite tilstede.
9.2 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo følgende representanter som styremedlemmer:
Sekretær: Dina Birgitte Haagensli
Velges for 2 âr
Styremedlem: Marta gausen
Velges lor 2 är
Styremedlem: Roar Kvam
Velges for 1 år
Følgende hadde ordet i saken: Dirigent Mariskaug.
Vedtak: FØlgende representanter ble valgt til styremedlemmer:
Sekretær: Dina Birgitte Haagensli
Valgt for 2 år
Styremedlem: Marta Gausen
Valgt for 2 år
Styremedlem: Roar Kvam
Valgt for 1år

(TRøN)
(TRøN)
(TRON)

(TRøN)
(TRøN)
(TRON)
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Klubbrepresentant foreslår Sarah Grøtte som styremedlem, da det er for mange sprangrelaterte
representanter i styret. Sarah Grøtte er innstilt som ungdomsrepresentant, og behandles i punkt 9.4.
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.
9.3 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo følgende representanter som varamedlemmer:
Varamedlem: Johan Østeggen (BHSK)
Velges for 2 är
Varamedlem: Silje Bjørnvik (BHSK)
Velges for Z âr
FØlgende hadde ordet isaken: Dirigent Mariskaug.
Vedtøk: Følgende representanter ble valgt til varamedlemmer:

Varamedlem: Johan Østeggen (BHSK)
Varamedlem: Silje Bjørnvik (BHSK)
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

9.4 Eventuelt andre valg
lgkomiteen foreslo følgende representa nt ti I ungdomsrepresenta nt:
Ungdomsrepresentant: Sarah Grøtte (BHSK)
Velges for 2 år.
Vedtøk: Sarah Grøtte valgt til ungdomsrepresentantfor 2 är.
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.
Va

9.5 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo følgende representant som revisor.
Revisor: Anne Cathrine Menne
Velges lor 2 âr.
Følgende hadde ordet isaken: Mariskaug.
Vedtok: Årsmøtet valgte Anne Cathrine Menne som revisor for 2 âr.
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.
9.6 Valg av leder ivalgkomiteen
Styret foreslo følgende representant som leder i valgkomitéen:
Leder valgkomitéen: Katrine Brødreskift
Følgende hadde ordet i saken:Anita Dahlen.

Vedtak: Ärsmøtet valgte Katrine Brødreskift (BLAK)som leder ivalgkomitéen
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.
9.7 Valgav medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo følgende representanter som medlemmer i valgkomitéen.

Valgmedlem: Bitte Grøtte (BHSK)
Valgmedlem: Nina Johansen Booth (TRøN)
Følgende hadde ordet i saken: Anita Dahlen.
Vedtak: B¡tte Grøtte og Nina Johansen Booth ble valgt som medlemmer av valgkomitéen
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.

9.8 Valg av varamedlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo følgende representanter som varamedlemmer i valgkomitéen:
Varamedlem: Lena Nerdal (TRON)
Varamedlem: Linn StrØmberg Sødal (MALV)
Følgende hadde ordet isaken:Anita Dahlen.
Vedtak: Lena Nerdal og Linn Strømberg Sødal ble valgt som varamedlemmer av valgkomitéen.
Kommentar med godt valg av representanter til valgkomite, da de valgte representerer forskjellige klubber
Godkjent og behandlet. Enstemmig vedtatt.
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