Protokoll fra ordinært kretsting, Hedmark Rytterkrets
Heia, Våler 24.03.2018

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Det var tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet, hvorav 9 var
klubbrepresentanter og 5 fra kretsstyret.
Talerett ble gitt til alle klubbrepresentanter som var tilstede på kretstinget.

Sak 2. Godkjenne innkallingen og saklisten
Leder beklaget at sakspapirer ble sendt ut noen dager for sent, og ba kretstinget om å
godkjenne innkalling og saksliste på tross av dette. Ingen innspill.
Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
Som dirigent ble Janne Syversen enstemmig valgt.
Som sekretær ble Trine Maren Aamodt Kurud enstemmig valgt.
Som møtevitner ble Reidun Bjørnstad og Anne Berit Mosserud Berg valgt.
Som tellekorps ble Anne Kari Radford og Anett Stensby enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle årsmeldingen.
Leder innleder med at det ble en kort periode for det sittende kretsstyret, og
årsmeldingen bærer preg av dette.

Innstilling: Årsmeldingen godkjennes som den er.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle regnskap i revidert stand
Innstilling: Regnskapet godkjennes som det er.
Kommentarer:
KORK merker seg at det ikke er utgiftsført for regnskapsprogrammet Mammut, dette
har kretsen hatt en avtale om bruk sammen med KORK, ingen faktura har blitt sendt i
2017, derfor er dette heller ikke utgiftsført for 2017. Kretsen ordner med egen lisens
for 2018.
KORK reagerer på at kretsen har et stort overskudd. Dette forklares med at kretsen må
sitte med noe egenkapital for å kunne betale egne utgifter, samt å ha til støtte for
klubbene ved arrangement.
KORK merker seg at kretsen har i 2017 har blitt drevet med underskudd. Det settes
inn tiltak for å unngå dette i 2018. Det har blitt blant annet blitt satt opp nye kriterier
for støtte til arrangement og kretsens egne støtteordninger. Det er en mangel på
inntektskilder, men kretsen søker på det vi kan søke på, samt at vi planlegger
arrangement i 2018 som kan bringe inntekter til kretsen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Regnskap for 2017 er godkjent.

Sak 6.Behandle innkomne forslag
a) Tidtakeranlegget
Kretsstyret fremmer forslag om at tinget kan gi fullmakt til at det
sittende styret kan ta avgjørelsen om tidtakeranlegget skal selges/ikke
selges ut fra de erfaringer som blir gjort i iløpet av stevnesesongen 2018.

Innstilling: Det godkjennes at det nye kretsstyret får fullmakt til å bestemme om
tidtakeranlegget skal selges/ikke selges etter stevnesesongen 2018.
Kommentarer: KORK uttaler seg negativt i forhold til salg av tidtakeranlegg, og
at det ved salg kan gå ut over klubbene i kretsen.
Vedtak: Saken godkjennes med 8 stemmer for og 4 stemmer i mot. 2 stemte ikke.

Sak 7. Fastsette kontingent
Innstilling: Øke kontingenten til 30 kr i 2019.
Vedtak: Innstillingen godkjennes med 10 stemmer for og 3 stemmer i mot. 1 stemte
ikke.

Sak 8. Vedta kretsens budsjett 2018
Innstilling: Budsjettet vedtas som det er for 2018.
Kommentarer: Utgifter til Mammut må inn i budsjettet.
Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt med de aktuell revidering.

Sak 9. Vedta kretsens organisasjonsplan for 2018
Innstilling: Vedta kretsens organisasjonsplan som den er utarbeidet nå.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 10. Valg
a) Leder: Janne Syversen(HEDE)
Vedtak: Enstemmig valgt.
b) Nestleder: Brit P. Velta(HEDE)
Vedtak: Enstemmig valgt.

c) Styremedlem for to år:
Trine Maren Aamodt Kurud (SOLØ)
Marie Tuverud (KORK) Ungdomsrepresentant.
Vedtak: Begge enstemmig valgt.
d) Vara for to år:
Foreslått av valgkomite: Elin Grindvoll Gransletten (NØST)
Benkeforslag: Eivor Knutsrud (KORK)
Elin Grindvoll Gransletten fikk 10 stemmer.
Eivor Knutsrud fikk 4 stemmer.
Vedtak: Elin Grindvoll Gransletten er valgt til to nye år som vara styremedlem.
e) Revisorer
Innstilling: Styret foreslår Hans Moss som revisor for to år. Synnøve Bergersen har
igjen et år av sin periode.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til overordnede ting:
Innstilling: Kretstinget gir det nye Styret fullmakt til å utnevne representanter til
overordnede ting.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

f) Forslag til valgkomite:
Reidun Bjørnstad (HEDE) (leder)
Els Verstegen (EIDS)
Ida Leteng (NØST)
Vara: Aina Digerud (SOLØ)
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Referent Trine Maren Aamodt Kurud, Våler 24.03.18
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