Referat fra styremøte 27.10.18
Tilstede: Arne Espen, Tine, Lene og Marit
Sak 1. Trønderidrettens møteplass på Steinkjer
Tine og Lene deltok fra Nord-Trøndelag Rytterkrets på felles forum med tema «ungdomsidretten i
trønderske idrettslag». Tilbakemelding fra Tine og Lene var at dette var interessant og at
rytterkretsen bør bli mer synlig i trønderidretten.
Sak 2. KM statutter
•

Generelle statutter
Vi så over statutten og kom fram til at vi må gjøre følgende:
- Se over at paragrafene stemmer overens -Lene
- Sette inn i mal fra forbundet – Arne Espen
- Ny underskrift og datoer – Arne Espen

•

KM Dressur

Vi så over statutten og kom fram til følgende:
- Klassenivå individuelt ok, vi fortsetter med de klassene som var i år.
- Lagkonkurransen. Det har kommet tilbakemeldinger om at noen ryttere som rir høye klasser
starter lagkonkurransen, og at dette kan oppleves urettferdig. Vi diskuterer om en øvregrense
kan være hensiktsmessig. Vi vedtar at vi kan sende ut dette til høring til klubbene. Marit skriver
et forslag.
•

KM sprang
Vi gikk igjennom statutten og kom fram til følgende:
- Må føres inn i mal fra forbundet
- Det har ikke vært noen startende i KM senior de siste årene. Vi foreslår derfor at
klassenivået blir satt ned til 110 i 1.avdeling og 115 i 2. avdeling.
- Vi foreslår også at vi setter ned unge ryttere/junior til 105 i 1.avdeling og 110 i 2.
avdeling.
- Teknisk personell må endres til sprangbanebygger (sbb)1 og overdommer 1.
- Må ordne ny dato og underskrift.
- Marit ordner dette.

Sak 3. lagutnevnelse
Vi diskuterte hvordan de ulike klubbene bestemmer lag til KM-lag konkurransene. Vi mener dette bør
gjøres likt i alle klubber og vurderer mulighetene til å skrive dette inn i statuttene. Lene undersøker
hvor i reglementet dette er skrevet.
Sak 4. Vinnerdekken
I de siste årene har vi ikke gitt ut vinnerdekken i KM. Det har kommet noen tilbakemeldinger om at
dette er savnet. Arne Espen undersøker mulighetene til å få sponset vinnerdekken fra Agria.

Ref. Marit Lunnan 28.10.18

