Referat styremøte fredag 16. mars 2012
Bardufoss hotell
Kl. 17.15

Tilstede: Ellen Sverdrup, Roger Ingebrigtsen, Marian Morris og Caroline Hammari

Sak 40/2011

Innkommet post
Ingen innkommet post

Sak 41/2011

Referatsaker





Sak 42/2011

Oppstalling under NNM sprang 2011 og fremtidige arrangement –
Kriteriekravene til mesterskap er sendt til Nordland og Finnmark. Finnmark
rytterkrets har gitt tilbakemelding om at de ønsker å bruke Troms` kriterier som
mal. Vi venter fortsatt på svar fra Nordland rytterkrets.
Fordeling av mesterskap – KM sprang er flyttet til fastsatt dato i statuttene, 3 1.
august – 2. september 2012
Rytterstipend – Er utbetalt til de som har sendt inn kontonummer.

Opptak av Storfjord hestesportsklubb
Kretsen ingen hadde innvendinger mot at Storfjord hestesportsklubb skal tas opp i
kretsen. Vi venter på svar fra idrettskretsen om de godtar opptaket av klubben.

Sak 43/2011

Dekninga av innkjøp av medaljer og nasjonalbånd til mesterskap
Caroline har sjekket prisen på medaljer og nasjonalbånd og har laget et forslag til
hvor mye klubben dekker mot kvittering i forbindelse med mesterskap:
1.000 kr pr pokalsett pr mesterskapskategori (ponni, junior, ung rytter og senior )
150 kr pr medaljesett (NRYFs medaljer skal brukes til KM)
100 kr pr nasjonalbånd pr mesterskapskategori
1.250 kr totalt pr mesterskapskategori

Lagmesterskap:
4.000 kr pr pokalsett pr mesterskapskategori (hest og ponni)

800 kr medaljesett og nasjonalbånd pr mesterskapskategori
4.800 kr totalt pr mesterskapskategori
Vedtak: Klubbene får dekket utgiftene til medaljer, pokaler og nasjonalbånd mot
kvitteringer og resultatlister fra hpnett.no. Dokumentasjonen må legges ved i en
skriftlig søknad om dekning av utgifter innen utgangen av kalenderåret.

Sak 44/2011

Årsmøtet
Forberedelser til årsmøtet, se på regnskap og budsjett

Sak 45/2011

Eventuelt
Ryttersportsklubben NOR søker om å få dekket reiseutgiftene til 3 ungdommer som
de har meldt på lederkurs for ungdom i Oslo.
Vedtak: RSKNfår dekket reiseutgiftene til de tre deltakerne på lederkurset i Oslo mot
kvitteringer og regning fra RSKN.

Referent: Caroline Hammari

