Styremøte torsdag 17.11.11
Tilstede: Athina, Ida, Caroline, Ellen, Bjørn Inge, Kathrine
Forfall: Mariann, Roger, Renate, Lise Lotte

Sak 29/2011

Innkommen post:








Sak 30/2011

Tildelingsbrev: Vi har fått 47000,- i aktivitetsmidler til kretstreninger fra
idrettskretsen.
Informasjon om at Idrettskretsen har ennå penger til utdeling.
Kartleggingleggingsundersøkelse av ungdomsrepresentanter i kretsene.
Dommerkonferanse er satt til 7. – 8. januar Oslo
Brev om oppstart av rideklubb i Storfjord
Søknad om dekking av medaljer og underskudd på mesterskap 2011 fra
TRSO, se egen sak under eventuelt.
Søknad om dekking av medaljer og pokaler mesterskap 2011 fra RSKN

Referatsaker:








Ungdomsrepresentant –Ida er nå ungdomsrepresentant i Troms Rytterkrets
Medlemskontigent: Lyngen og Kvænangen har ikke betalt kontingent for
2011. Av Nordlandsklubbene har flere betalt til Nordland for 2011, vi gjør
ikke noe med dette for 2011, men krever de for kontingent neste år.
Kretstieren: Ingen klubber har betalt denne hittil i år. Kathrine sender ut mail
der hun purrer på alle klubbene som har arrangert D-stevner i 2011.
Innkjøp av medaljer og nasjonalband til mesterskap. Medaljer til KM skal
være standardsett bestilt fra Idrettsbutikken AS. Klubbene kan nå bestille alt
selv. Grenleder tar kontakt med arrangørklubb når terminlisten er satt for
sesongen og hører om de trenger hjelp til noe. Caroline og Ellen sjekker ut
priser på medaljer og gravering, stipulerer maksbeløp for dekking og sender
dette ut på høring i styret innen 1. desember. Utgifter dekkes kun mot
regning.
Hjemmesiden: Grenledere oppfordrer alle som har mesterskap om å sende
inn bilder av vinnere. Ida sender ut mail til alle klubbene og ber dem skrive
litt om sin klubb til hjemmesiden. Vi starter med månedens klubb, Vikingur
tar utfordringen og går ut som første klubb i desember.

Sak 31/2011

Oppstalling under NNM-individuelt sprang 2011 og fremtidige arrangement


Sak 32/2011

Datoer NNM – i skoleferien eller ei?


Sak 33/2011

Vi endrer ikke datoer ennå. Ordningen er ennå så ny at vi må prøve dette ut
en sesong til. Evaluerer datoene høst 2012.

Fordeling av mesterskapene 2012






Sak 34/2011

Klager på at det ikke var nok oppstallingsplasser på NNM individuelt sprang
2011. Caroline tar kontakt med Finnmark og Nordland rytterkrets for å prøve
og få til enhetlig kriteriekrav til de som får tildelt mesterskap i Nordnorge. Vi
tar utgangspunkt i Kriteriekravene til Troms.

KM dressur – SIL får avholde denne i 2012
HM sprang – TRSO får avholde denne i 2012
KM sprang – KVAL får avholde denne i 2012, legges til første helga i juli.
NNM sprang – TRSO får avholde denne i 2012
Om Nordland ikke arrangerer NNM lag dressur, får TRSO avholde denne.
(Loddtrekning mellom KVAL og TRSO).

Terminlisten 2012




















20-22/1 TRSO utvidet klubb/klubbmesterskap dressur
27-29/1 TRSO utvidet kubbstevne sprang
24-26/2 TRSO D-stevne sprang
26/2 SKÅN utvidet klubb sprang
2-4/3 TRSO D-stevne i dressur
23-25/3 TRSO D-stevne i sprang
25/3 SKÅN utvidet klubb sprang
9/4 KVAL Påskespranget
21/4 TRSO utvidet klubbstevne i ?
29/4 eller 1/5 KVAL D-stevne i dressur
4-6/5 TRSO HM-sprang
19-20/5 SKÅN D-stevne i dressur
26/5 HHSK klubbstevne sprang
2/6 HHSK klubbstevne i dressur
2-3/6 KVAL D-stevne sprang
8-9/6 SHOM Vårstevnet i sprang
8-10/6 TRSO Ishavsdressuren
16-17/6 TRSO Ishavshoppet
22-24/6 Midtsommerstevnet ?








Sak 35/2011

Rytterstipend


Sak 36/2011

Vi forventet en inntekt på kr 7800,- som er 30% av aktivitetsmidlene
idrettskretsen forhåndstiltelte til kretstreningene. Dette skulle da deles på 5
stipend av kr 1500,- I år hadde idrettskretsen ekstra midler og vi har fått mer
penger enn budsjettert. For 2011 er det 9 søkere til rytterstipend. Det er
gode kandidater og vi har ekstra midler, derfor velger vi å fravike statuttene
til rytterstipend og vi tildeler alle 9 stipend på 1500,- Tildelte er: Ileen
Aarstein, Lotte Karlsen, Ellen Sandvik Berg, Katharina Sofie Holmlund Niia, Ida
Severinsen, Irene O. Hauge, Cecilie Vangen, Bettina Iversen og Ingrid
Teigland. Disse får midlene mot tilsending av kontonummer til
ellen.sverdrup@tromso.kommune.no.

Teknisk personell i kretsen


Sak 37/2011

29/6 – 1/7 KVAL KM-sprang
17-19/8 TRSO NNM sprang individuelt
7-9/9 SHOM KM-dressur
15/9 HHSK Klubbstevne dressur
22/9 HHSK Klubbstevne sprang
22-23/9 RSKN utvidet klubb/D-stevne i sprang og dressur

Oppfølging av aspiranter i kretsen. Kretsen kan etter søknad fra klubbene
dekke kjøreregning til aspiranter fra andre klubber slik at alle aspiranter kan
få praksis. Gjelder fra 2012, må legges inn i Troms Rytterkrets budsjett for
2012.

Årsmøte






Dato settes til lørdag 17. mars.
Ida spør i mail til klubbene om noen har innspill til kurs/foredrag som kan
legges til Årsmøtet.
Årsmøtet legges til Bardufosstun eller Nord-norsk hestesenter
Caroline lager innkalling og annonserer i avis.
Grenledere regner ut årets rytter og bestiller blanketter.

Sak 38/2011

Oppsummering kretsledersamling









Sak 39/2011

Eventuelt




Referent:
Ellen Sverdrup

Rytterforbundet arbeider mye med organisasjonsutvikling og få
ungdomsrepresentanter inn i styrene (rekruttering).
Uoffisielle stevner, dette vil de bort fra, reglementsendring fra neste år.
Samarbeid mellom krets og grenutvalgene. Det mangler informasjon om
hvordan dette skal foregå. Informasjonmateriell kommer
Idrettsregistrering for 2011, lavere aktivitetsnivå i 2011, kretsen må følge opp
klubbene bedre.
Klager på henvendelser til administrasjonen, vanskelig å gå tak i dem. Dette
skal forbedres.
For mange utvidede klubb stevner i forhold til D-stevner. Det vurderes å gå
tilbake til at man kun kan invitere 3 andre klubber.
Påminnelse om RASK
Felleskjøpet og rytterforsikring var og informerte.

TRSO har søkt om dekning av pokaler og medaljer, de får dekt 11160,De har også søkt om dekning av underskudd på mesteskapsklassene. Vi har i
kriterier for avholding av mesterskap et krav om at vi kun dekker utgifter til
dommere om stevnet går i underskudd. (utarbeidet nov.2010, lagt på
nettsiden samme måned.) TRSO kan søke om dette, men må da legge ved
fullstendig regnskap.)
RSKN har søkt om dening av pokaler og medaljer til NNM dressur, kr 5366,Tildeles når kvitteringer er mottatt.

