Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 10.09.18
Tid: 19.00-21.00
Sted: Kalnes VGS, Sarpsborg

REFERAT

Tilstede: Bente Wattum Ro, Beate Sæland, Line Gundersen, Hedda Haugen, John Martin Johansen,
Anton Granhus, Berit Pedersen og Maria Lehmann.
Forfall: Benedicte Gudjonsson, Øystein Hansen og Pia Halvorsen.

Sak 18.58 Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
Sak 18.35. Prisen på GK-kurset er 700kr.
Referat godkjent.

Sak 18.59 Post/ info
Maria informerer om at resultater for Cavalor Hestecup og Tune Ponnicup ikke har vært fulgt opp og
at sponsorer har etterlyst resultater og uttrykt misnøye med oppfølging fra kretsen. Det er beklagelig
at dette ikke har blitt fulgt opp etter skifte av grenleder. Resultater er nå lastet opp og videre vil
grenledere ha ansvar for cuper i sin respektive gren, samt oppfølging av sponsorer og
arrangørklubber og påse at statutter blir fulgt.

Sak 18.60 Budsjett og regnskap
Kasserer delte ut balanserapport, kontoutskrift og resultatrapport. Driftsresultat pr. 10.09.18: 22.822,99kr.

Sak 18.61 Stevnerapporter
Dette blir snart tilgjengelig online.

Sak 18.62 Terminlisten
Maria avventer svar fra MOHSK om D-stevne i november.
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Sak 18.63 Kurs og utdanning
Stewardkurs avlyst. Maria finner ny dato våren 2019.

Maria ønsket innspill på kommunikasjon med arrangørklubber av
TP-kurs og det var enighet om at dette heretter skal foregå skriftlig.

Sak 18.64 KM/ØM
Alle KM er nå avholdt og det var enighet om at vi må gjøre endringer. Det ble diskutert noen mulige
løsninger for å kunne øke deltakelsen i KMene og å ha økonomi til den premieringen som er ønskelig.
Det ble vedtatt å ikke arrangere ØM i noen gren i 2019. Det ble også enighet om å arrangere en form
for Østfoldcup, og at vi ønsker cup for norske hesteraser og FH-ryttere. Detaljer utarbeides før neste
styremøte og legges frem for ledermøte 24. oktober. Det ble også foreslått et hallmesterskap og
dette tar vi med oss for videre diskusjon. For å øke deltakelsen i KM ble det foreslått å endre
statuttene for KM-D slik at mesterskapene ikke er aldersbestemte. Dette må sendes GU-D som
forslag på reglementsendring og Maria gjør dette før fristen 24. september.

Sak 18.65 Ungdomssamling Starum
Maria sender svar til NRYF om ØRYKs representanter 10.09.18. Det er fremdeles én ledig plass som
MOHSK har vist interesse for.

Sak 18.66 Ledermøte
Ledermøte blir på Tune Ridesenter den 24. oktober. Agendaen vil bestå av terminlisten og ny info om
KM/ cup(er), samt spørsmål om hva klubbene ønsker av kretsen. Maria har sendt ut mail til alle
klubber om frist 1. oktober for å sende inn stevneønsker for 2019.

Sak 18.67 Eventuelt
Det kom forslag om å bruke noe av grunn- og aktivitetsstøtten fra ØIK til å sponse Gutter Som Rir, da
fortrinnsvis med feltrittshinder.

Det var mye snakk om feltritt, og det er enighet om at vi ønsker en feltrittsbane i Nedre Glommaregionen. Det ble foreslått samarbeid med RORK og Borge, og Anton Granhus stiller sin kunnskap til
disposisjon for klubber som ønsker hjelp til bane og konstruksjon av hinder.

Forslag om et informasjonsmøte hvert år etter årsmøtene er over i klubbene. Dette for å kunne
informere nye styremedlemmer og være behjelpelige med det klubbene måtte trenge av veiledning
og bistand.
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Sarpsborg, 10.09.18
Referent: Maria Lehmann

Side 3 av 3

