Møtereferat Styremøte Oppland Rytterkrets
Dato: 24.04.2017
Tilstede: Berit Hovsveen, Bjørn Myhrer, Trond Syversen, Trude Andersen(vara), Lisbeth Stenseth (alle
via messenger)
Referent: Lisbeth Stenseth
Generell gjennomgang av budsjett og regnskap
Kretsen har pga lave inntekter siste årene begrenset med midler, det er enighet om å stimulere til økt
aktivitet i kretsens klubber og søke aktivitetsmidler for kretsens planlagte aktiviteter for å bedre
likviditeten.
Klubbene ble i 2016 fakturert for lav kretskontingent iht til kretstingsvedtak i 2016. Pga den
øknonomiske situasjonen i kretsen, blir mellomlegget fakturert klubbene.
Det har vært en trykkfeil i NRYFs kretshåndbok, vedr når kretskontingenten til klubbene skal
faktureres. Korrekt skal være «kontingent skal forhåndsfaktureres», i likhet med andre
medlemsavgifter. OPRYK vil innføre dette f.o.m 2017
Kasserer ordner snarest med utvidelse av bankkto disposisjon til også å gjelde styremedlem Berit
Hovsveen.
Kretsmesterskap
Kretsmesterskapstatutter for 2017 er oppdatert og lagt tilgjengelig på OPRYKs nettside på rytter.no
I 2017 arrangeres det kretsmesterskap i dressur (Starum), feltritt (Øvre Vang), kjøring (Starum) og
sprang (Lillehammer). Dressur og sprang arrangeres som egne mesterskap, og feltritt og kjøring
arrangeres innlagt i ordinær klasse på ordinært stevne.
Berit tar ansvar for innkjøp av medaljer/dekken til årets kretsmesterskap
Kretsens representanter på de enkelte KM:
Dressur:

Berit

Kjøring:

Trond

Feltritt:

Bjørn

Sprang:

Trude

Kurs
Det er behov for kurs for steward og sprangstildommerkurs i nær fremtid. Pga krav til stevnetype og
omfang må det sjekkes opp med NRYF om det praktisk er mulig å arrangere disse kursene i Oppland,
eller om vi heller må se på muligheten for å arrangere sammen med andre kretser.
Kurset «klubbens styrearbeid i praksis» vil bli tilbudt klubbene i løpet av april/mai, ved avtale med
Trond Wæhler.
OPRYK har planlagt forskjellige utdannings/aktivitetskurs i løpet av høsten 2017 som det vil søkes
aktivitetsmidler til. Informasjon om disse kursene vil bli sendt klubbene ca juni/juli

