Møteprotokoll fra Norges Rytterforbunds Ungdomskomité 3/16

Fra: Møte i Ungdomskomiteen, møte på Ullevål
Dato: 3. Mai 2016 –3/16
Tilstede: Guri Ramtoft, Kristoffer Tvete, Katrine F Olsen, Thora Nyhagen, Signe Christine Lillerud og
Tine Fossing.
Sekretær: Katrine F Olsen
Andre til stede:
Meldt forfall: Hallvard Steien og Gry Merethe Doblaug
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr./år:
Sider: 3

9/16 Protokoll fra forrige styremøte
Protokollen ble godkjent uten kommentarer.

10/16 Ny kontakt til Ungdomskomiteen
Tine Fossing presenterer seg selv.
De oppmøtte pressenterer seg selv for Tine. Tine er den som skal følge oss opp frammover.

12/16 Informasjonssaker:

Hva har skjedd og hva skjer videre?
Guri: Blir hjemme? Skole?
Kristoffer: Blir hjemme, jobber.
Thora: Thora blir hjemme og jobber.
Signe: Flytter hjem, får kortere vei til Oslo.
Katrine: Blir hjemme, fått jobb.
Gry Merete:?
Hallvar:?

Office address: Sognsvn. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

Stallpotet:
Gry Merethe har overtatt som prosjektleder av Stallpotet.
Har hatt 1 kurs lærer kurs siden sist.
Guri jobber med å få ut info til de som har tatt kurslærer kurs som de kan bruke for å holde kurs.
Begynner å bli lite vester, det er dyrt. Vi satser på røde stallpotet T-Skjorter. Katrine har snakket med Nina
Croft. Sender forslag på T Skjorte og logo til Nina, hun tar kontakt med IDE HOUSE OF BRANDS for tilbud og
inkluderer ungdom@rytter.no i dette slik at vi selv snakker med de og tar avgjørelsene ang T-skjortene.
Bestille 200 stk.
Antall vester som er igjen i kjelleren:
small: 10, medium:17, large: 19.
Det er kommet inn forslag ang stallpotet.
Aktivitetsleder blir den voksne / stallpoteter hjelper til. Guri kontakter Ann Kristin Remmen ang dette.

Ryttersport mot mobbing:
Det har ikke skjedd mye siden sist.
Katrine tar over som prosjektleder for Kristoffer.
Hatt et kort møte med Håvard fra NIF ang Ryttersport Mot Mobbing i dag. Katrine oppsummerer infoen fra
møtet med Håvard og kontakter Kristoffer for videre arbeid.
Katrine har laget spørsmål til en questback og sendt til Tine. Tine lager Katrine sender ut i fra mailen vår.
Questbacken gjelder «ryttersport mot mobbing t skjortene».

KOHS:
Om ikke NRYF skal til KOHS kan ikke vi dra, dette har vi ikke råd til.
Evaluering av fjoråret var at vi brukte for mye peng på sitteplasser som vi nesten ikke brukte, i tillegg var det
ikke 100% planlagte timelister, dermed for mange innkjøpte billetter.
Skal vi dit i år må vi få fikset tema vi skal ha, bannere/flyers, timelister ol. Planlegger dette nærmere etter å ha
fått vite noe ang møtet NRYF skal ha med Morten Aasen.
Ellen (GS) og Nina Croft skal ha møte ang KOHS i løpet av kort tid, Kristoffer har sendt mail at vi er interessert i
å stå på stand med dem.

Ungdomsforum på utviklingsforum:
Noe med voksne og noe med unge.
Forslag til temaer som ønskes å tas opp: Stevne/arrangementer.
Rus, penger, og press rundt dette som ung.
Invitere MOT og Antidoping Norge?
dommere/stewarder er ofte uopplagte til neste stevnedag, er dette rett?
Forhold mellom trener og utdøver

Tett på den dårlige kulturen/ukulturen.
Ungdommen er nåtidens…?
Invitere unge ryttere, hva mener de, hva ønsker de? Signe kontakter noen.

Lederkurs for ungdom:
Guri/Ingvild skal arrangere lederkurs for ungdom til høsten i regi av Ungdomskomiteen.
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Lærerkurs for lederkurs for ungdom:
Kathrine som jobber med Olympisk Akademi kom innom.
Det blir kurs i august for «Nybegynnere»/nye. Og I november blir det en samling for nyutdannede/«gamle» slik
at alle kan møtes og oppdatere seg ang ny informasjon.

Olympisk Akademi:
Guri oppfordrer alle i komiteen til å melde seg på Oympisk Akademi som arrangeres 4-7 august.

Profilering:
Regn jakkene med NRYF logo tar Guri med seg å ser på trykk av «UNGDOMSKOMITEEN» til de.
Vi må finne gensere m/ v hals til komiteen. Hvem bestiller dette?

Mail tilgang til ungdom@rytter.no:
Katrine og Gry Merethe får tilgang til mail. HUSK å bytte passord annenhver måned, ellers stenges mailen.

Hjemmesiden, rytter.no:
Hallvar tar seg av hjemmesiden.

Sosiale medier:
Vi stoppet innom Geir som er ansatt som informasjonssjef, han kommer innom neste møte for å snakke om
sosiale medier. Tine inviterer han.

Vi har fått oss snapchat!
En person har snapchat kontoen i 1 uke av gangen.
Om DU skal på noe arrangement, si i fra så du kan ta bilder, filme eller intervjue noen!!
Brukernavn: Nryfungdom
Passord: Ullevål16

DROPBOX:
Vi må alle lage oss bruker på Drop Box, Tine har invitert alle på mail til dette.
Ved spørsmål ang dette kontakt Tine på: mail:

Budsjett:
I år har vi brukt dette.
Div: kr 15.984,Kurslærer kurs stallpotet: kr 13.200,-

Til neste møte 23.juni:
- Ungdomsforum, trenger «mere kjøtt på beinet» til da.
- ALLE skal kontakte sine kretskontakter for å høre hvordan det går. Trenger de veiledning/hjelp?
Noen mangler, ta kontakt med kretsene for å få deres ungdomsrepresentant.
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