Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 5. februar 2018
Tid: 1900 - 2100
Sted: Fredrikstad Ridesenter, Fredrikstad

Referat
Tilstede: Maria Lehmann, John Martin Johansen, Beate Sæland, Bente Wattum Ro, Berit Pedersen,
Øystein Hansen, Bjørn Andersen, Hedda Haugen, Marie Nordskogen, Gina Lindbæk, Benedicte
Gudjonsson
Forfall: Line Gundersen, Pia Halvorsen
SAK 18.09 Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent.
Skal fremover gjennomgå / følge opp punkter fra referater på styremøter.
SAK 18.10 Nytt styre: videreføring av tilganger/ passord/ registrering m.m.
Presentasjon av medlemmer i nytt styre.
Ikke alle grenledere har ennå fått tilgang i horsepro.
Bjørn admin på ØRYK’s facebookside, Gina admin på lukket facebookgruppe for styret i ØRYK. Maria
fått tilgang på begge. Skal rydde opp i gruppa for styret, skal kun inneholde dagens medlemmer.
SAK 18.11 Post/ info
Svar fra Østfold Idrettskrets, søknad fra Hærland kjøre og rideklubb. Tas ikke opp som idrettslag i NIF,
avslag på søknad.
To representanter til kretsting i Østfold Idrettskrets 17.04.18 på Quality hotell Sarpsborg: Maria
Lehmann og Berit Pedersen.
Østfold Idrettskrets og Østfold Fylkeskommune Idrettskonferanse 03.02.18, Maria Lehmann deltok.
Betaling av aspiranter. Klubber fortvilet at de også må betale for aspiranter. Ikke avklart med NRYF.
Forskjellig praksis i kretsene. Diskusjon i ØRYK om aspiranter skal få vederlag / kjøregodtgjørelse.
Vedtak: Arrangør bør dekke for mat og drikke, oppfordre deres egen klubb til å dekke kjøreutgifter

SAK 18.12 Kurs og utdanning
Planlagt to kurs i årets budsjett. Kretsen trenger banebyggerkurs og feil og stil 1 kurs.
MOHSK ønsker ha to på sprangaspirantdommerkurs. Ikke planlagt slikt kurs i år.
Planlagt grønt-kort kurs i Tomter i løpet av våren.

Bør gjennomføre 4 grønt-kort kurs i kretsen i første halvår. Stor etterspørsel og stort antall deltagere
i 2017. Grønt-kort kurs, reglementsdelen endret for bevisstgjøring av foreldres ansvar når barn er på
kurs.
Klubber bør ha grønt-kort ansvarlig, Maria Lehmann sender mail.
SAK 18.13 Kretshåndboken
Gjennomgang av oppgaver for nytt styre, som beskrevet i kretshåndboken.
SAK 18.14 Arbeidsfordeling
Maria Lehmann – kursansvarlig
Berit Pedersen – ansvarlig for cup’er i sprang
Beate Sæland – ansvarlig for cup’er dressur
Marie Nordskogen – ansvarlig for terminliste og teknisk personell. Delt ansvar mellom klubb og krets
å skaffe teknisk personell. De som svarer på mail, blir satt opp. Øvrig personell skaffer klubben selv.
John Martin informerer - sprangdommer skal kunne dømme alle sprangstevner, endring i reglement
kommer.
Sprangbanebygger konferanse – tilbakemelding: alt for mange klasser. Må begrense antall klasser.

SAK 18.15 Møteplan
Godkjent.
Kjøregodtgjørelse for styremøter, reiseregning til kasserer. Oppfordrer til samkjøring.
Kilometergodtgjørelse 3,50 kr/km for å unngå beskatning. Gjelder kun stemmeberettigete for styret,
ikke grenkontakter og varamedlemmer når disse ikke representerer styret.

SAK 18.16 Stevnerapporter
Ingen rapporter mottatt.
Bør ikke velge for ung rytterrepresentant. Kan også velge trener som rytterrepresentant.
SAK 18.17 Eventuelt
Terminliste, mangler mange stevner i horsepro.

Referent: Benedicte Gudjonsson

