Styremøte i Troms rytterkrets 7. mai 2011
Tilstede: Caroline Hammari, Lise Lotte Holmlund, Ellen Sverdrup, Kathrine Kongsli, Roger
Ingebrigtsen, Ida Stormo Myreng

Sak 10/2011

Innkommet post

1. Kraftak for ridebaner: Tromsø ryttersportsklubb har fått tildelt midler fra NRYF i
2011 til utbedring av uteridebanen.
2. Midler til kretsen: Aktivitetsmidlene er nå redusert til kr. 29.000 pr år. Tidligere har
kretsen fått tildelt i overkant av 70.000 kr. Pr. år.
3. Grønt kort kurs: Det har kommet nye retningslinjer for avholdning av grønt kort.
Webansvarlig har lagt ut informasjon om dette på hjemmesida og sendt ut
informasjon til klubbene.

Sak 11/2011

Referatsaker

1. Protokollen: Dette fungerer bra nå. Athina skriver referatene og Caroline legger dem
ut på hjemmesida og sender de ut på mail.
2. Hjemmeside: Denne har blitt bra, men vi savner bilder og saker. Her må alle i styret
og i klubbene bidra.
3. Godkjenning av kretstreninger: Grenlederne mener at dette fungerer bra.
Administrasjonsproblemer ved utvidelse av kretsen: Vi har problemer i fht
godkjenning av stevner i HPnett når stevner legges inn av tidligere Nordlandklubber.
Disse klubbene får ikke tilgang til Troms rytterkrets terminliste og stevnene blir lagt
inn under Nordland rytterkrets. Dermed har ikke grenlederne våre tilgang til
innsendte stevner fra klubbene i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
Vedtak: Roger følger opp saken videre og tar kontakt med Carsten i NRYF.
4. Møteplan for styremøtene: Denne ligger nå på hjemmesiden under styret og
kontaktdetaljer.
5. Teknisk personell, D-stevner: Kretsen skal peke ut overdommer til hvert D-stevne. Pr
i dag sender klubben inn et ønske når de sender stevneinvitasjonen til grenlederne.
Dette godkjennes av kretsen.
6. Kriterier for kretslag: Roger har ikke funnet ut noe mer i fht laget. Han har vært i
kontakt med ryttere, og det er noen interesserte.
Vedtak: Roger prøver å sette sammen en komite til kretslaget og utarbeide kriterier
for laget. Da vi kun har 9.000 kr i potten i år pga at aktivitetsmidlene blir redusert må
Roger og komiteen tenke kreativt.

Sak 12/2011

Bruk/misbruk av digitale medier
Vi har fått en sak fra Inger Gåre hvor hun reagerer på negativ omtale av teknisk
personell i nettsamfunn. Hun ønsker at vi tar opp denne saken i styret.
Vedtak: Ellen tar kontakt med NRYF for å høre om sanksjonsmuligheter i fht personer
som ”henger ut”/omtaler teknisk personell negativt på nettet. § 175 sier noe om
utilbørlig opptreden. Kan kretsen dele ut gult kort i etterkant av stevnet?
Caroline og Ellen lager en handlingsplan ved misbruk av digitale medier.
Handlingsplanen legges frem på neste styremøte.

Sak 13/2013

Banebyggere i kretsen
Veronica Isaksen har sendt oss et brev hvor hun uttrykker at flere banebyggere her i
nord ikke følger veiledning for banebyggere og bygger for vanskelige baner i forhold
til klassens krav. De fleste klassene som arrangeres her nord er lette klasser (LD-LA)
og skal utdanne hester og ryttere. Hennes synspunkter samsvarer med
stevnerapportene hvor rytterrepresentantene også klager på at banene blir bygget
for vanskelig i fht klassenivået og på bruken av hinder og linjer i lette klasser.
Grenleder i sprang bekrefter at hun også har fått tilbakemeldinger om baner med
vanskelige baner i forhold til klassenivået.
Vedtak: Roger tar kontakt med Olav Tufte i fht håndtering av problematikken og spør
han om tips i forhold saken. Grenleder i sprang, Lise-Lotte, sender ut mail til
banebyggere og banebyggeraspiranter i kretsen hvor hun oppfordrer dem til å delta
under Ishavshoppet for oppfriskning under banebygger Halvard Bakke Johannsen.
Brevet sendes ut på høring til kretsstyret først.

Sak 14/2011

Kretsmesterskapene
NRYF har sendt oss mal til nye statutter som skal følges.
Vedtak: Grenlederne lager nye statutter for kretsmesterskapene der de følger malen
til NRYF. Disse sendes ut på høring til kretsstyret innen 20. mai 2011.

Sak 15/2011

Eventuelt
1. Stevnerapporter: Grenlederne må lagre disse. Kretsstyret oppsummerer
rapportene på styremøtet i november og bruker disse ved tildeling av
mesterskap.
2. Kontingenter: Vi mangler innbetaling fra flere klubber. Om noen av tidligere
Nordlandsklubber har betalt til Nordland må vi krever overføring av penger fra

Nordland. Klubber som ikke betaler trues med opphøring.
Vedtak: Ellen krever inn kontigenten.
3. Klubbveileder: Kathrine Kongsli har søkt om 1 år permisjon som klubbveileder,
og dermed er Caroline eneste klubbveileder i kretsen. Ellen vikarierer ved behov.
4. Kurs for teknisk personell: Kretsen arrangerer sprangdommeraspirantkurs og feil
og stildommeraspirantkurs i år.
Vedtak: Caroline gir en oversikt til Ellen om hvem av klubbene som ønsket hvilke
kurs ved obligatorisk møte i januar. Ellen ringer disse klubbene og etterlyser
påmeldinger fra klubber som hadde meldt sin interesse for slike kurs.

Referenter: Ellen Sverdrup og Caroline Hammari

