Styremøte i Troms rytterkrets 11.11.10
Hvor: Tromsø
Tilstede:

Roger Ingebriktsen, Caroline Hammari, Athina Myrvang, Marian Morris,
Kathrine Kongsli, Ellen Sverdrup, Marianne Pedersen

Sak 1:

Gjennomgang av referat fra forrige møte

Sak 2:

Referat fra kretsledersamling v/Caroline
 Erfaringer fra pålagte idrettsregistreringsmøter
 Krets eller regioner?
 Resten av info fra møtet legges på kretsens hjemmeside

Sak 3:

Referat fra Grønt kort samlinga v/Ellen
 Nye regler ang. avholding av grønt kort kurs legges ut på kretsens
hjemmesider når de er klare.

Sak 4:

Pålagt klubbledermøte legges til januar.
 Informasjon sendes ut pr mail og legges ut på kretsens hjemmeside
 Dato for kretsting skal være klart til medlemsmøte

Sak 5:

Utvidelse av krets.
 Nordland har sagt ja, NRYF avventer svar fra Troms.
 Ellen og Caroline skriver brev til NRYF med kriterier.
 Det var enighet om utvidelse på årsmøtet, og det er enighet i styret
nå også.

Sak 6:

Behov for utdanning av teknisk personell:
Vi tror at Troms rytterkrets trenger:
 Feil og stil dommer kurs
 Banebyggeraspirant kurs
 Sprangdommeraspirant kurs
 Steward kurs
 Dressurdommer kurs
Vi legger ut på høring på hjemmesiden om behovet fra klubbene. Er
avhengig av minst 10 deltakere for å kunne arrangere.
Roger har ansvaret for å følge opp dette.

Troms Rytterkrets
Bank: 4750.64.06389

Sak 7:

Statutter
Troms har med utgangspunkt i forespørsel fra
Nordland rytterkrets og dialogen som var på kretsledersamlinga forslag om
følgende datoer på Nord-norske mesterskap:





NNM-lag dressur uke 26
NNM-lag sprang uke 31
NNM dressur individuelt uke 32
NNM sprang individuelt uke 33

Caroline sender forslaget på høring til Nordland og Finnmark.
Vi stryker kravet i Statuttene om kvalifisering, og følger i stedet KR sitt
krav til kvalifisering.
Vi avventer med endring av KM-statuttene til vi har fått NRYF sin mal.
Vi krever minst to dommere på NNM dressur og NNM-lag dressur.
Vi har ingen forslag på endringer i NNM sprang.

Sak 8:

Mesterskap
Innen fristen har følgende klubber søkt om å arrangere mesterskap:



TRSO har søkt på alle mesterskapene.
NOR har søkt på KM dressur

Pga omstendigehetene med utvidelse av kretsen (Ofoten, Lofoten og
Vesterålen inn i Troms) samt usikkerheten rundt datoene for mesterskap så
utvider vi fristen for å søke om mesterskap til 15. desember.
Caroline sender ut informasjon om de nye kriteriene til klubbene, samt
legger de ut på hjemmesiden.

Sak 9:

Terminlisten 2011
Forslag og enighet om at alle klubbene søker om stevner via HorsePro.
Grenlederne godkjenner stevnene derfra. Vi bruker ”først til mølla”
prinsippet. Kretstreninger skal også søkes om der.
Caroline legger ut informasjon om dette på hjemmesiden og sender ut til
klubbenen.

Troms Rytterkrets
Bank: 4750.64.06389

Sak 10:

Hjemmesia + facebook
Vi er enige om at Caroline oppretter en gruppe på FB
for å nå ut med informasjon til flere medlemmer. Hele styret vil da få
admin tilgang til gruppa. Dette gjøres når Caroline får tid.
Vi ønsker å ha med på hjemmesiden til Kretsen:
 Styret
 Styremøtereferat
 Kretstreninger med invitasjoner
 Teknisk personell i Tromsø
 Statutter
 Stevner med link til HPnett
 Grønt kort
 Klubbveiledning
 Klubbene
Caroline oppdaterer sidene.

Sak 11:

Klubbveiledning
Caroline og Kathrine informerer om klubbveiledning til klubbene på det
pålagte klubbledermøtet i januar. Målet er at vi skal rekke å ha møte med
alle klubbene ute hos klubben i løpet av 2011. Minst et møte (startmøte)
hos alle klubbene. NRYF dekker reise og honorar til klubbveilederne.

Sak 12:

Eventuelt
Ryttertinget.
Vi ønsker å ha et eller to seminar under tinget for å trekke flere deltakere
til tinget. Caroline tar kontakt med Felleskjøpet angående seminar om
foring av hest. Ellen tar kontakt med NRYF eller lokale instruktører og
dommere om å holde et seminar om ryttertester.
Ellen og Caroline utarbeider et forslag til Agenda og dato og sender ut til
styret på mail.
Kathrine tar kontakt med valgkomiteen og ber de sette i gang med å finne
folk eller høre om folk tar gjenvalg.

Referenter:
Caroline og Ellen
Troms Rytterkrets
Bank: 4750.64.06389

Troms Rytterkrets
Bank: 4750.64.06389

