Styremøte i NTRyK onsdag 17. januar 2018
Til stedet: Marit Lunnan, May Randi Hatling, Emilie Olaussen Nilsen, Marie Jenssen og Elise
Hermo Rusti
1. Gjennomgang forrige referat
2. Dekking av kurs teknisk personell, har kommet inn tre forespørsler. Vedtak: De som
må delta på kurs/konferanse får dekt reise av kretsen på inntil 2000 kr. Deltagere kan
søke klubbene om dekking av resten av utgiftene. Referanse på at man har deltatt må
vedlegges.
3. Sprangbanebyggere og sprangdommeraspirant, sprangstildommeraspirant som ikke
må på kurs: reise til kurs/konferanse hvert 3. år dekkes med inntil kr 2000. Deltagere
kan søke klubbene om dekking av resten av utgiftene. Referanse på at man har deltatt
må vedlegges.
4. Elise sender e-post til klubbene om spørsmål om hvilke teknisk personell de har
5. Elise tok en gjennomgang av regnskapet, det ser foreløpig ut til at vi går ca 30 000 i
overskudd i 2017, men det mangler fortsatt noen innbetalinger av kontingent fra
klubbene. NRYF avgift må faktureres, May gjør det
6. Kretstrening kjøring, oppstart mars, ny påmeldingsfrist, Elise sender ut til klubbene
7. Statutter KM kjøring, May og Marit jobber videre
8. Statutter RM sprang og dressur, Elise lager forslag som sendes til styret per mail for
kommentarer før det sendes de to andre kretsene.
9. Ungdomsmøte i kretsen med info om vgs. med hest, forespørsel om dato sendt ut til
vgs, Marit tar kontakt per telefon med de som ikke har svart, Emilie lager forslag til
invitasjon til ungdommene, Marit bestiller rom og kaffe/kake
10. Terminlista, May legger ut stevnene som er avklart med Steinkjer på horsepro, Elise
spør klubbene om noen vil arrangere KM sprang, anlegget på Mære mulig å bruke
11. Ferd Rideskolecup: Elise sjekker opp hva vi har vedtatt angående tilskudd fra kretsen
12. Fagforum Trøndelag idrettskrets, hvem deltar?
13. Gjennomgang av RM, KM og kretskarusell statutter, Elise har laget et forslag til RM
dressur statutter, May lager forslag til KM sprang, Marit lager for KM dressur, Elise
lager for kretskarusell ut i fra innspillene på Facebook.
14. Grønt kort kontaktperson: May jobber videre med
15. Dato for årsmøte, Elise sender mail til alle om at de må ha arrangert årsmøte før
kretsen sitt årsmøte. 12.-16/3
Neste møte: Februar

