Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Møtenummer: 1/2018
Dato:
04.01.2018
Kl:
19:00
Sted:
Hjemme hos Marit Draxen
Til stede:
Ikke tilstede:

Anita Dahlen, Morten Løes, Svein Puntervold, Marit Draxen,. Elin
Berg, Hanna R. Solligård og Ida Svorkmo
June Bjørnvik, Eira Næsje og Johan Østeggen

Sak 01/18. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Innkommende merknader: Et par avglemte punkter tas med.
Vedtak: Protokollen fra forrige styremøte godkjent over e-post med innkommende merknader.

Sak 02/18. Post inn/ut:
Post inn/Post ut ble levert ut i form av utskrift. Innkommende post for «egen sak», kommer godt
frem av referatet.

Sak 03/18: Økonomi ved Svein
1. Gjennomgang av manglende innbetalinger:
a. Klubb- og medlemskontingent – Leder / Kasserer
b. NRYF-avgifter – Leder / Kasserer
2. "Midler for oppløste idrettslag fra idrettskretsen": Sum pålydende kr. 52564,58 mottatt for
oppløsning av Reppe Rideklubb og Sunna Islandshestklubb
3. Gjennomgang av manglende innbetalinger
4. Gjennomgang økonomi kretstreninger

Vedtak:
1. Gjennomgang av manglende innbetalinger:
a. Klubb- og medlemskontingent – Sendt ut. (Noen klubber har betalt)
b. NRYF-avgifter – Mottatt
2. "Midler for oppløste idrettslag fra idrettskretsen" – Fordeling – egen sak
3. Manglende innbetalinger: Styret gjort kjent med manglende innbetaling, samt
kasserer/leder purrer de det gjelder
4. Kasserer ser på forskjellige betalingsmoduler for kretstreningene, da det viste seg i 2017 at
det var en liten skjevfordeling ift inndekking av utgifter for de tre forskjellige grenene.
Legges fram på neste styremøte
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Sak 04/18: "Midler for oppløste idrettslag fra idrettskretsen"
Hvordan forvalter vi disse midlene, slik at vi sikrer at de kommer ryttersporten til gode? Forslag
legges fram
Mange forslag ble lagt fram, og av disse kan nevnes: ungdomsrepresentantenes arbeide for
ungdomsaktiviteter i kretsen vår, rekruttering – sikre oss at rideskolene opprettholdes – øke
engasjement til underviserne etc.

Vedtak:
Det ble enighet av alle i styret at dette er en viktig post, som alle må tenke grundig gjennom, slik at
det vil brukes litt tid for å sette noen konkrete tiltak. Det bør allikevel nevnes at alle var enige om å
satse på arbeid for å sikre rekruttering. Ungdomsrepresentantenes arbeide også. Alle tenker nøye
gjennom forslag til neste gang.

Sak 05/18: Ungdomsrepresentantenes "Aktivitet i kretsen for og av
ungdom" (25. januar)
Det var enighet blant styremedlemmene på forrige styremøte at kretsen støtter arrangement for å
samle ungdommene med pizza.

Vedtak:
Ungdomsrepresentantene gjennomfører sitt ungdomsmøte på Øysand 25. januar.

Sak 06/18: Kretstreninger 2018
Ut i fra evalueringer fra fjorårets kretstreninger, er det ønske fra styret å fortsette med allerede
oppsatte trenere, bortsett fra for kjøring, og trenerne spørres om de har mulighet for utvidet
engasjement. Gjennomføringen av kretstreningene i kretsen vår har blitt godt kjent også ut over
Trøndelag, og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger. Å planlegge og gjennomføre alle
treningene krever også en god del arbeide i forkant, underveis og i etterkant for medlemmer av
styret i kretsen og tilsluttede personer. Arbeidsbelastningen er til tider stor, og det er ønske om en
bedre arbeidsfordeling av oppgavene knyttet til disse treningene innad i styret.

Vedtak:
Suksessen med kretstreninger fortsetter i 2018.
Sprang: Mikael Kolind har takket ja til videre engasjement som kretstrener i sprang.
Dressur: Anny Hilde Linden har takket ja til videre engasjement som kretstrener i dressur. Hun vil
være bortreist i 3 måneder, og vil komme tilbake med datoer for treningene.
Kjøring: Fredrik Persson ha en «prøvetrening» før han eventuelt takker ja.
Det jobbes videre med en bedre arbeidsfordeling innad i styret for å gjennomføre fremtidige
kretstreninger.
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Sak 07/18: Evt./innkommende saker
1. Dato og sted for Årsmøte 2018
2. Resultater Vintercup. Hvem tar dette?
3. Statutter Sprang og dressur. Hvem tar dette?

Vedtak:
1. Dato og sted for Årsmøte 2018: 15. mars, kl. 18:00, på Sandmoen Kro
2. Svein utarbeider resultatene for Vintercupene
3. Statutter 2018:
Sprang: Leder og nestleder
Dressur: June

Møteplan styret 2018:
Møte 2/2018 Torsdag den 08.02.2018 kl. 19:00: Sted: Hjemme hos Anita Dahlen
Møte 3/2018 Torsdag den 01.03.2018 kl. 19:00: Sted: Øysand?
ÅRSMØTE Torsdag den 08.03. eller 15.03.2018 kl. 18:00: Sted: Sandmoen Kro
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