Styremøte TRYK 1. sept. 2011 pr mail.
Tilstede: Athina Myrvang, Ida Stormo Myreng, Liselotte Holmlund, Marian Morris, Roger
Ingebrigtsen, Renate Williamsen og Caroline Hammari
Sak 23/2011

Innkommet post

Ungdomsrepresentant – Brev fra NRYF
Brevet har blitt videresendt til styret. Ingen har påtatt seg å være
ungdomsrepresentant. Vi tar saken opp på neste møte 10. november.
Sak 24/2011

Referatsaker

1. HPnett

Nå ligger alle klubbene som tidligere tilhørte Nordland, og som nå er tilsluttet
Troms, under Troms rytterkrets.
2. Kriterier for kretslag

Disse er nå lagt ut på kretsens hjemmeside. Vi gjorde dette om til å være
rytterstipend som aktive ryttere kan søke på årlig. Kriteriene finner dere her:
http://www.rytter.no/KlubbKrets/Rytterkretser/Troms/Skjemabank.aspx
Den har navnet ”rytterstipend”.
VEDTAK: Vi ser over listen med kriterier for rytterprisen på neste møte og blir enige om
ny frist for å søke på stipend i 2011, samt hvem som får fullmakt til å vurdere søknadene
da vi ikke har flere møter i år.
3. Bruk/misbruk av digitale medier – Handlingsplan

Vi ble enige om følgende handlingsplan mot bruk/misbruk av sosiale medier på
styremøtet 16. juni 2011:
http://www.rytter.no/KlubbKrets/Rytterkretser/Troms/Skjemabank.aspx
Den har navnet ” Handlingsplan mot bruk/misbruk av digitale medier”.
4. Kretsmesterskapene

Disse ble lagt ut på nett, men det ble foretatt en del endringer:
a. SPRANG: Bedømming i sprangfinalen ble endret til 273.3.3
b. DRESSUR: 1.avd. senior ble endret til LA, slik den alltid har vært.
c. GENERELL DEL: Det ble skrevet inn tilleggsinformasjon under premiering:
Pokalene må bestilles av arrangørklubben selv, og regning for inntil 1.000
pr. mesterskap sendes til kretsen. Kretsen leverer medaljer og
nasjonalbånd til arrangøren.

5. Praksis ved arrangement

Caroline har skrevet ned alle kriteriene vi satte for arrangement ved forrige
styremøte. Kriteriene skal godkjennes på dette styremøtet.
Godkjenning av utvida klubbstevner vs D-stevner
For å få godkjent et utvida klubbstevne når det er D-stevner innen for sammen gren må
følgende kriterier være oppfylt:
1.

Avstanden mellom stevneplassene må være minst 24 mil.

2.

Klassene må være maksimalt LC i sprang og dressur.

3.

Reglene for teknisk personell må selvfølgelig være oppfylt

Mesterskapshelger når det er NNM, NNM-lag, HM og KM godkjennes INGEN stevner
innenfor samme gren. Se statutter for datoer.
Det samme gjelder tradisjonsstevnene:
Vårstevnet i sprang i Skjomen (første helg i juni)
Ishavsdressuren i Tromsø (andre helg i juni)
Ishavshoppet i Tromsø (tredje helg i juni)
Midtsommerstevnet i sprang på Skånland (fjerde helg i juni)
Datoene varierer noe på tradisjonsstevnene fra år til år.
Er du usikker på om dere oppfyller kravene, ta kontakt med grenleder i aktuelle gren.
Mvh styret
Troms Rytterkrets
VEDTAK: Caroline spesifiserer i dokumentet at tradisjonsstevnene tildeles dato først,
deretter tildeles de andre klubbene datoer for stevner. Mesterskapsstevnene er allerede
fastsatt ved dato i statuttene.
6. Innkrevning av kontingent

Har alle betalt kontingenten for 2011?
VEDTAK: Saken tas opp under referatsaker ved neste møte.
Sak 25/2011
Innkreving av stevnetiere
Har disse kommet inn etter D-stevnene? Ellen? Grenledere? Fungere knappen på
hpnett.no hvor man sender faktura etter resultatlistene har kommet?

VEDTAK: Saken tas opp under referatsaker ved neste møte.

Sak 26/2011
Innkjøp av medaljer og nasjonalbånd til mesterskap
Skal kretsen fortsette å kjøpe dette inn, eller skal vi overlate dette til klubbene?
VEDTAK: Klubbene overtar ansvaret for å bestille inn medaljer og nasjonalbånd. På
neste møte fastsetter vi grenser på maksgrensen ved innkjøpene til mesterskapene. I
tillegg blir vi enige om rutiner for grenlederne i forbindelse med mesterskap.
Sak 27/2011
Hjemmesiden til kretsen – Forbedringer?
Skal vi åpne for at hver klubb kommer med en presentasjon av klubben sin på kretsens
hjemmeside med 4-6 bilder og litt tekst? Fordele slik at vi har to nye klubber pr. mnd?
Andre forbedringer vi kan komme med? Gå gjerne inn å se på de andre kretsenes
hjemmesider i forkant av møtet. Oppfordre arrangører til å sende inn bilde av
medaljevinnere under mesterskap?
Vedtak: Vi utformer et forslag sammen som vi tar videre til klubbene på neste
styremøte.
Sak 28/2011

Eventuelt

1. Oppstalling under NNM-lag sprang 2011 og fremtidige arrangement
Det har kommet inn skriftlig klage på manglende oppstalling under NNM-lag sprang.
VEDTAK: Saken styrebehandles på møtet 10. november 2011.
Referent: Caroline Hammari

