Styremøte i NTRyK fredag 27. mai 2016.
Til stede : HenrietteSkjelbred, Elise Hermo Rusti, May Randi Hatling, Marie Jenssen, Mimi Oust.
Fraværende : Nina Stav.

1. Vogn. Ei maratonvogn er til salgs for 17000. Vi prøver å få tak i den. Henriette undersøker
med Marit Lunnan og Mære om vi kan ha vogna stående der. Henriette følger opp.
2. Marie skal legge ut kontaktinformasjon til klubber og teknisk personell i kretsen. Hun skal
også legge inn manglende styrereferat og sørge for oppdatering på kontaktinfo til styret.
3. Lite påmeldinger på kretskarusell i dressur. May finner ut hvor mange deltakerne det egentlig
er . Det ser ut til at det blir finale i alle klasser i kretskarusellen i sprang. Foreløpige resultater
skal legges ut på nettsida og på facebook.
4. Søknad fra Marion Gundersen om dekking av utgifter til reise og overnatting for å delta på
kurs i bruk av banebyggerprogram. Det er et 3-timers kurs. Vi sier nei. Kurset settes opp
senere, kanskje i Trøndelag. Vi dekker innkjøp av 1 nytt banebyggerprogram til Steinkjer
Rideklubb. Mimi ansvar for tilbakemelding til Marion.
5. RM (Regionmesterskap) i sprang i Sør-Trøndelag. STRyK vurderer om RM skal erstatte KM i
sprang for Sør-Trøndelag. Vi foreslår at det skal være en rekruttklasse også. Stevnet vil bli
arrangert på Bratsberg 10.-11. sept. Vi vil få statuttene til gjennomlesing. Elise følger opp.
RM for lag arrangeres på Øysand tirsdag 28.juni.
6. Lag en informasjon til nye styremedlemmer. Alle saker må komme skriftlig til oss. Neste
styremøte.
7. Søknad fra Verdal om økonomisk støtte til L-stevnene deres. Vi gir 6000 kr. til hvert stevne i
2016. Mimi sørger for tilbakemelding.
8. Flere av deltagerne på kretstreningene i fjor har fortsatt ikke betalt for alle treningene. Vi
sender ut purring for siste gang nå. Gir beskjed om inkasso hvis det ikke betales innen neste
styremøte. Elise har ansvar.
9. Elise tar med premier til finalen i kretskarusell i sprang.
10. Kjørestevne. Mimi sender ut forespørsel til alle klubbene om noen kan tenke seg å arrangere.
May spør Anne Grundvig om hun eventuelt kan komme.
11. Neste møte mandag 13. juni.

Ref. Mimi Oust

