Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato:

13.11.18

Tid:

1900 -2100

Sted:

Fredriksborg, Fredrikstad

_________________________________________________________________________________
Referat
Tilstede: Marie Lehmann, Line Gundersen, Berit Pedersen, Øystein Hansen, John-Martin Johansen,
Hedda Haugen, Anton Granhus, Beate Sæland, Bente Ro
Forfall: Pia Halvosen

Sak 18/77 Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
Referat godkjent.

Sak 18/78 Post / Info
Mari drar på dialogmøte Østfold Idrettskrets vedr ny region Viken 13.11.18
Rakkestad kunne komme på kretstinget og fortelle om klubben. Ville gjerne ha besøk av Marie før
denne tid.
Marie sendt mail til valgkomiteen vedr valg. Spurt Anita om hun ville stille for 2 nye år. Hun sa seg
villig til 1 år. Får vi ingen andre for 2 år, blir hun valgt.
Sak 18/79 Budsjett og regnskap
Line ga ut resultat regnskap. Sender ut faktura for medlemskontigent for 2018
Marie tar kontakt med Solberg rideklubb, Balder og Varteig for å få medlestall. Disse er ikke meldt
inn i Sportadmin.
Line bestiller rapport i Horsepro for å få fakturert 10 eren.
Marie purrer opp utbetaling på MVA refusjon
Sak 18/80 Stevnerapporter.
Ingen rapporter med noen anmerkninger.

Sak 18/81 Terminlisten
KM helg dressur 2019 er ikke satt opp fra NRYF. Ble satt inn 21.-22. sept med SORK som arrangør.
Moss flytter oppsatt stevne til 28.-29. sept.
Moss og omegn ønsker KC 12.mai.
Kommet ytringer på at Askim skulle arrangere KM sprang. Ikke tatt hensyn til, ingen andre klubber
hadde meldt interesse for dette når tidsfristen var godt ut.

Sak 18/82 Kurs og utdanning
Den stor idrettshelga var bra tiltak.
Dårlig info/tilbakemelding fra Østfold idrettskrets. Ikke bindende påmelding, gjorde at antallet var
usikkert.
Skryt fra NRYF at vi hadde bra logo.
Kommet ønske om kurs i Equip. Tips på til kursleder – Beate Grønstad
Sak 18/83 KM/ØM
Siden ØM utgår – bør det arrangeres Cup i MB dressur avsluttes under KM

Sak 18/84 Ledermøte
Ledermøte 21.11 avlyses. Ingen saker. Frede KM-helg tas på krets ting.

Sak 18/85 Styresammensetning
Benedicte Gudjonsson trukket seg som sekretær. Marie informert litt om saken.
Bente Ro går inn som sekretær
Sak 18/86 Eventuelt
Godkjenning av UK stevne når det er andre stevne samme dag. Dette avgjøres av gren leder om disse
er i konflikt med hverandre i forhold til avstand geografisk.

Referent
Bente Ro

