Referat fra styremøte 20.november 18
Tilstede: Arne Espen, Lene, Elise og ungdomsrepresentant: Jenny og Katrine.
Ref. Marit Lunnan

1. Terminliste og terminlistemøte
Kretsen har fått inn ønsker fra klubbene. Styret går igjennom lista.
Ingen klubber har meldt seg for KM sprang, vi må ta opp dette på terminlistemøtet i
desember.
Det er NTRYK sin tur til å arrangere KM kjøring i år. Marit sender mail til Steinkjer Rideklubb
for å høre om de kan være interessert i å arrangere dette.
Terminlistemøte: tirsdag 11. desember kl. 18.00 – 20.00. Marit lager invitasjon.
2. Høring av nye organisasjonsmodeller
Styret har fått en mail fra forbundet ang ny høring av organisasjonsmodeller. Elise svarer på
mail.
3. Info etter kretsledersamling
Elise informerer fra kretsledersamlingen.
4. Statutter
Vi har gått igjennom statuttene og fordelt arbeidsoppgaver, jmf. Forrige styremøte. Alle
ordner sine arbeidsoppgaver til første styremøte i januar.
Elise ser igjennom statuttene for kretskarusellen.
Arne Espen tar kontakt med Sør-Trøndelag Rytterkrets for videre samarbeid med RM
statuttene.
5. Hjemmeside og facebook
Ungdomsrepresentantene får i oppgave å oppdatere hjemmeside og facebook i tiden
framover. De skal også jobbe med ungdomssiden på facebook og lage en snap.
6. Førstehjelpskurs
Vi ønsker å invitere til førstehjelpskurs før neste stevnesesong. Vi tar opp dette på
styremøtet i januar.
7. HMS plakat
Vi ønsker å lage en HMS plakat. Arne Espen ser på dette.
8. Økonomi

Elise går igjennom foreløpig økonomirapport. Vi åpner for å søke på reisestøtte for kretsens
ryttere. Søknadsfrist innen 10. desember. Elise sender mail til alle klubbene. Katrine og Jenny
legger ut info på facebooksiden og hjemmesiden.
Vi mangler medlemskontigent for noen klubber. Grong og LINK har ikke rapportert antall
medlemmer. Elise tar kontakt med idrettskretsen og hører om råd.
9. Kjørekjegler og vogn
Vi ønsker å se over leieavtaler for leie av dette utstyret. Vi tar opp dette på neste styremøte i
januar. Leieavtalen mellom Mære og NTRYK signert.
10. Eventuelt.
a. Kretsvester. Arne Espen sjekker.

Neste møte: tirsdag 22. januar 16.30-18.30 på Mære.
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