Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 4. juni 2018
Tid:

1900 - 2100

Sted:

Tune Ridesenter

Referat
Tilstede: Maria Lehmann, Øystein Hansen, Line Gundersen, Berit Pedersen, John-Martin Johansen,
Benedicte Gudjonsson, Hege Austheim Jakobsen på telefon
Forfall: Hedda Haugen

SAK 18.34. Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
Referat godkjent

SAK 18.35. Post/info
FORK ønsker møte med ØRYK med referanse til tidligere e-post fra FORK’s sportskomité. Maria har
fått bekreftet at styret stiller seg bak sportskomitéens henvendelse. Avtalt møte 11.06. kl. 1900 i
FORK’s lokale. Maria, John-Martin, Hedda og Benedicte deltar.
Store Idrettshelga i Østfold; ØIK vil ha tilbakemelding fra ØRYK innen 6. juni for hva ØRYK kan bidra
med/arrangere, invitasjon fra ØIK skal ut 11. juni. ØRYK avholder GK kurs under arrangementet +
reklame for ØRYK. Diskutert om det er hensiktsmessig med ledersamling/terminlistemøte under
arrangementet. Vedtatt at dette ikke skal avholdes denne helga, da 650 kr i inngangspenger vil kunne
forhindre deltagelsen.
Maria har utarbeidet søknad om grunn- og aktivitetsstøtte inkludert handlingsplan for ØRYK for
2018-2022. Kretser kan søke ØIK om grunn- og aktivitetsstøtte. I retningslinjer fra ØIK er ungdom
hovedsatsningsområde. Gjennomgang av utarbeidet søknad, noen endringer da søknad om
grunnstønad og aktivitetsstønad i utgangspunktet bør fremkomme på to søknader. Gjennomgang av
utarbeidet handlingsplan. Noen justeringer etter innspill fra e-poster og deltagere på styremøtet.
Endrer punktet under «breddeidrett» til å beskrive alle grener godkjent av NRYF.
Maria deltar på vegne av ØRYK i møte med ØIK, vedrørende sammenslåing av fylker til ny region
Viken i 2020.
Kontaktperson i ØIK Emilie Karlsen trenger tre nye kandidater til ungdomskomiteen i ØIK. Gi
tilbakemelding ved interesse.
Nye barneidrettsbestemmelser; Maria lager et skriv som skal sendes klubbene hvordan dette kan
løses. Dagens begrensning er på maks 10 sprangklasser pr/dag på D-stevner. Klubbene kan i tillegg ha
inntil 2 UK-klasser på D stevne, for å ha et tilbud til barn mellom 6 og 9 år.

Henvendelse fra grenledere/representanter i ØRYK som føler seg tilsidesatt av styret. Dette ved at
det prioriteres mest sprang og dressur, samt at det ikke har vært gitt kjøregodtgjørelse for andre enn
stemmeberettigede i styret. Styret ønsker at flere grenledere og ungdomsrepresentanter deltar på
styremøter, for å få flere innspill. Vedtatt at alle som deltar på styremøte har rett til
kjøregodtgjørelse. Det oppfordres til samkjøring. Alle reiseregninger samles opp og sendes kasserer
Line Gundersen to ganger i året på e-post; oryk.kasserer@gmail.com

SAK 18.36. Budsjett og regnskap
Alle bilag bokført og regninger betalt. Saldoliste, hovedbok og budsjett pr i dag, utlevert på møtet, se
vedlegg til referatet. Varsko; budsjettert med 4000 til utdanning av TP. Pr i dag brukt 12300.
Premielageret er null, må snarlig bestille ØM/KM premier. Kommer i hvert fall til å bruke de 25.000
som er avsatt i budsjettet. Pga økonomi, kun dekken til individuelle vinnere. Ikke dekken til lagene.
Se under, SAK 18.40.
Mulig til å bruke av de 180.000 som står på høyrentekonto? Ikke avklart.
Ønske om kjøp av prosjektor, den som kretsen har er dårlig. Line Gundersen har en som kan prøves
og evt overtas. Ønsker også ørepropper til walkie talkier.
Sjekke mulighet for anskaffelse av piquetskjorter med ØRYK logo for bruk under f. eks ØM/KM.

SAK 18.37. Stevnerapporter
Fra SORK D- stevne sprang 12.-13. mai, små bemerkninger men generelt vel gjennomført.

SAK 18.38. Terminlista
Ønske fra MOHSK via Øystein Hansen, om D-stevne dressur med innlagt klubbstevne første helga i
november. Ok, ingen konflikt med andre stevner. Maria legger inn i terminlista.
Saker ang sprang avklares direkte med grenleder sprang.

SAK 18.39. Kurs og utdanning
GK kurs avholdes tirsdag 5., 12. og 13. juni. Pr i dag 10 deltagere.
Stewardkurs i Askim 3.-5. august. – alle oppfordres til å dele invitasjon fra ØRYK’s facebookside.
Planlegger et kurs for stildommer 1 og et kurs for dressurdommeraspiranter, dersom økonomi til to
kurs til i år.

SAK 18.40. KM/ØM
ØM sprang EIDSBERG 30.06-01.07.18 (Maria L. deler ut premier)
ØM dressur SORK 04.-05.08.18 (Line G. deler ut premier)
KM feltritt TOMTER 25.-26.08.18
KM dressur RORK 01.-02.09.18
KM sprang FORK 08.-09.09.18
Premier:
Dekken med skrift ØM 2018 og Kretsmester 2018.
Fått tilbud på dekken fra Skoies til tidligere 999 kr, nå 399 kr + trykk.
Vinner-premier individuelt: Sløyfe, medalje, dekken
Vinner-premier lag: Sløyfer, medaljer, mesterskapsbånd og en pokal til lagleder.
Øvrige plasseringer: Sløyfer, medaljer
Statuttene er signert og lagt ut.
Statuttene skal evalueres, evt revideres så snart mesterskapene er ferdige.

SAK 18.41. Ungdomsarbeid
Utsettes, ingen ungdomsrepresentanter til stede.

SAK 18.42. Web-ansvarlig
Foreløpig er Maria webansvarlig. Kristoffer har trukket seg. Ønsker ny, foreslår Hedda Haugen.

SAK 18.43. Eventuelt
Satt opp datoer for møteplan for høsten 2018. Endelig møteplan kommer når møtested er avtalt.
Tirsdag 14.08.2018
Mandag 10.09.2018
Tirsdag 16.10.2018
Onsdag 24.10.2018
Mandag 12.11.2018
Onsdag 21.11.2018
Tirsdag 04.12.2018

Styremøte
Styremøte
Styremøte
Ledersamling/terminlistemøte
Styremøte
Ledersamling/terminlistemøte
Styremøte med juleavslutning

Sted: FORK/Bekkevold
Sted: SORK/Kalnes

Maria sjekker opp mulighet for å ha e-post med domenenavn til ØRYK. Dette for at aktuelle e-poster
kan leses av medlemmer i styret, representanter og grenledere. Samt for arkivering av historikk for
senere medlemmer. Slik det er i dag, blir e-post til ØRYK automatisk videresendt til privat e-post
adresse. Bør ikke ha e-post til kretsen på privat e-post.

Referent: Benedicte Gudjonsson

