Styremøte TRYK torsdag 16. juni 2011
Tilstede:

Athina Myrvang, Ellen Sverdrup, Ida Stormo Myreng, Caroline Hammari, Renate Williamsen

Sak 16/2011 Innkommet post
Ingen
Sak 17/2011 Referatsaker
1.
HPnett – NRYF har ikke gjort noe med saken
Vedtak: Roger følger opp saken.
2.

-

Kriterier for kretslag
Roger har snakket med Nordland og Finmark rytterkrets. De har en del negative erfaringer med
kretslag. Han foreslår at man åpner for at rytterne kan søke om økonomisk støtte.
Vedtak: Kretsen bruker pengene fra aktivitetstøtten til stipendordning. Rytterne som rir for klubber
tilsluttet TRYK kan søke. Stipendet deles ut etter følgende kriterier
Rytterne må ha startet på minimum 5 D-stevner eller høyere, 4 i dressur. Hvorav 2 av stevnene er
”bortestevner”
De mest aktive rytterne vil bli prioritert, skjønn vil bli brukt ved behov
Kretsen deler ut inntil 5 stipendiater i året.
Søknadsfrist 1. november.
Resultatlister vedlegges søknaden.

3.

Se egen sak.

4.

Banebyggere i kretsen
Lise Lotte har snakket med banebyggerne i Tromsø, og de var positive til å delta som
observatører/medhjelpere under Ishavshoppet.

5.

Se egen sak.

6.

Innkrevning av kontingent
Ellen har fått inn 5 kontingenter fra klubber i Nordland Fylke. Hun mangler fortsatt betaling fra 5 i
Nordland og 2 i Troms. Hun jobber med saken.

7.

Kurs for teknisk personell
Det har vært dårlig oppslutning om kursene. 5 påmeldte på sprangdommeraspirant kurset og 5 på feil
og stilkurs. Dermed går kretsen i underskudd på begge kursene.

Sak 18/2011 Handlingsplan mot misbruk av sosiale medier.
Vedtak: Caroline sender den ut til alle klubbene. Klubbene orienterer medlemmene om dette.
Sak 19/2011 Godkjenning av statuttene til KM sprang
Vedtak: Godkjent med endringer. Caroline legger ut statuttene etter hun har gjort endringer.

Sak 20/2011 Godkjenning statutter til KM dressur
Vedtak: Godkjent med endringer. Caroline legger ut statuttene etter hun har gjort endringer.
Sak 21/2011 Praksis ved arrangement.
Vedtak: Caroline skriver et forslag som godkjennes på neste styremøte.
Sak 22/2011 Eventuelt.
Ellen oppfordrer alle til å gjøre de oppgaver som de har påtatt seg. Slik at Caroline slipper å
ringe rundt til alle.

