Referat styremøte 18.06.2018
Tilstede: Arne Espen, Lene, Tine, Elise og Marit

1. Neste møte
Mandag 20. august kl. 16.00. Mære Landbruksskole.
2. Mesterskap premiering
Statuttene for mesterskap er noe uklar angående premiering, da noe står
i den generelle statutten for mesterskap. Under RM lag på Verdal ble det
noen misforståelser angående premiering klubb/krets. Følgende står i den
generelle statutten:
Premiering
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved
kun 3 startende deles det
bare ut gull- og sølvmedalje. Premiering i lagmesterskap se også KR l5
147.2.
Nord-Trøndelag Rytterkrets bekoster og deler ut medaljer og KM-rosetter
til medaljevinnerne,
og eventuelt vinnerdekken i mesterskapsklassene.
Arrangørklubben bekoster og deler ut klassepremier og eventuelle
ærespremier.
Elise har snakket med forbundet angående premiering lag/individuelle
ryttere og svaret er: Klubbene skal premiere lagklassene så lenge det er
startavgift for lag. Er det startavgift for klassene skal klassene
premieres.
Det er viktig at alle statuttene er samsvarte. Dette spesielt når man
har samarbeid med andre kretser som også har egne generelle statutter.
Elise leser over statuttene og sjekker opp saken videre.
3. Kretskarusell poeng for klasser med 1-2 deltagere.
World cup tabellen gir noen utfordringer i poengregning når det er under 3 starter i
en klasse. Styret vedtar at ved 1-2 deltagere gis det samme poeng som 3 deltagere
(1.plass 6 poeng og 2.plass 3 poeng).
4. Finale i kretskarusell
Verdal sprang 6. oktober
Stjørdal ønsker ikke å arrangere finale i dressur. Anne Martha sjekker ut om noen
andre klubber kan ta det og finner aktuell dato som ikke kolliderer med andre ting på
terminlista.
5. Hjemmesiden
Arne Espen følger opp.
6. Vedtak gjort av kretsen
Marit følger opp.

7. Attest fra rytterkretsen for idrettsstipend
Styret har fått en forespørsel fra et medlem i Gloi islandshestforening om vi kan
skrive en attest/anbefaling i forhold til en søknad om idrettsstipend. Marit følger
opp.
8. Status økonomi
Elise går igjennom status på økonomi pr dags dato. Det står foreløpig ca 60 000 på
konto. Dette er før medlemskontingent fra klubbene er fakturert. Det har vært
arrangert en kretstrening i kjøring. Marit retter opp faktura og innbetaling til kretsen.
9. Hvem deler ut premier i KM sprang og KM dressur.
Vi avklarer dette på neste styremøte.
10. Revidere lov for kretsen i henhold til lovnorm for særkretser
Elise finner lovnormen og følger opp.
11. Møte med klubber
Kretsen skal prøve å finne en dato tidlig i høst for møte med klubbene
angående stevner (equipe, samarbeid mellom klubbene,
mesterskapsklassene, deling av erfaringer)

Ref. Marit Lunnan

