Referat styremøte tirsdag 21.08.2018
Tilstede: Arne Espen, Elise, Anne Martha, Lene, Tine og Marit

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte. Elise gikk igjennom referatet.
Marit har ikke rettet opp kommentarer fra forrige gang. Dette blir gjort og referatet vil bli lagt ut.

2. Kvalifisering til Ferd Rideskolecup og comebackcup.
Lø Hestesportsklubb har fått forespørsel men vil ikke arrangere. Vi spør Skeyna kjøre og
rideklubb først også Verdal Rideklubb. Elise sender mail.

3. Møte med klubbene
Vi ønsker å invitere styret i klubbene til et infomøte. Saker: equipe, stevner, samarbeid på
stevner, mesterskapsklassene, deling av erfaringer, regioninndeling, stevneresultater fra
klubbene. Marit lager invitasjon til klubbene.
Dato: 18. september. På verdal. Kl. 19.00
4. Ny ungdomsrepresentant
Vår ungdomsrepresentant har flyttet og kan ikke lengre være med i styret. Elise har sjekket
opp med rytterforbundet hva vi gjør med dette. Lene er vara og går inn i styret. Da kan vi
knytte en eller to ungdommer til styret. De får ikke stemmerett. På årsmøtet var det flere
som var interessert og det ble stemt mellom 3 stk. Arne Espen tar kontakt med Jenny Dillan
og Katrine Sørensen Moe for å høre om de fremdeles er interessert.
5. Statutter
Vi må evaluere statuttene med engang KM er over i de ulike grenene. Vi fordeler hvem som ser
på hva. Dette tas opp som sak på møte i oktober.
a. Generelle statutter KM - Lene
b. KM sprang – Anne Martha
c. KM Dressur – Marit
d. RM sprang – Arne Espen
e. RM dressur – Arne Espen
f.

Kretskarusell – Elise

6. Horsepro ansvarlig
Marit har nå blitt Horsepro ansvarlig.

7. Regioninndeling
Vi har fått en mail ang ny regioninndeling. Elise leste opp og styret diskuterte fordeler og
ulemper. Styret lager et utkast til høring som vi sender inn 1. september.
8. Ungdomssamling
Arne Espen sjekker opp om Katrine og Jenny er aktuelle for ungdomssamlinga.

9. Påmelding utviklingsforum/ledersamling
Elise drar på ledersamling
10. Status premier KM
Tine sjekker at alt er ok med medaljer, bånd og rosetter til KM.
11. Teknisk personell til KM
Vi jobber med å skaffe teknisk personell til KM sprang. Verdal skaffer teknisk personell til KM
dressur.

Ref. Marit Lunnan

