OPPLAND RYTTERKRETS
Referat Styremøte 14.08.2017
Sted: Gjøvik CC
Tilstede: Berit Hovsveen, Lisbeth Stenseth, Bjørn Myhrer (via messenger)
Frafall: Hanne Brendengen, Trond Syversen
Referent/ordstyrer: Lisbeth
1. Referat Styremøte 29.05.17 godkjent. Publisert OPRYKs nettside på rytter.no
2. Økonomi
a. Styret ønsker jevnlige oppdateringer vedr kretsens økonomi. Leder sørger for tiltak.
Enighet i flertall.
b. Meldlemskontingent for klubbene fakturert 13.08
c. Viktig at alle innkomne fakturaer betales fortløpende
d. Bingomidler – enstemmig enighet om at kretsen søker om å bli verdig formål. Ansvarlig:
Leder.
3. Aktivitetsmidler – Status
a. Aktivitetsleir i samarbeid med Peer Gynt. Tilskudd 15000,- resultat kr 5000,. dvs vi må
forvente å betale tilbake 2500,- til idrettskretsen.
b. Lederkurs for ungdom kr 5000,- og Støtte til trenerutdanning for kvinnelige utøvere –
som bidrar til aktivitet i egen klubb. Kr 12000,- Forslag: mottakere må ha temakveld i egen
klubb for å motta støtte. Lisbeth formidler informasjon om støtteordningene til klubber og
publiserer på facebook og kretsens nettside.
4. Ferd Rideskolecup. Ingen respons fra Rideskolen på Starum. Lisbeth kontakter BRYK om
evnt samarbeid.
5. KM – Status
a. KM sprang – ny dato 16.-17.9 pga stort rallycross stevne på Birkebeiner stadion
opprinnelig dato 2.-3.9
b. KM dressur i rute – men mangler noen dommere – Berit sjekker opp
c. KM feltritt – foreløpig for få påmeldte til at det blir mesterskap
6. Kurs for teknisk: ønske om bl.a SBBA mulig å kjøre dag en kombinasjon
SBBA/sprangstil? Og så kursene på hver sine helger. Bjørn sjekker opp
7. Statutter for lag-cup utarbeidet i sprang og dressur. Søke om sponsor. Ansv. Lisbeth
8. Starum booket 4.-5. november. Kurs/aktivitet ++ kan avbestilles ved få deltagere uten
kostnad. Ansv. Lisbeth
9. Oppdateringer Brønnøysund/NIF. Lisbeth oppdaterer. Leder gis sign-prokura alene.
Enstemmig vedtatt
10. Ungdomsrepresentant søkt om fratredelse, nytt forslag Simon Lande. Lisbeth sørger for
epostbehandling av ny representant.

