REFERAT STYREMØTE OPRYK
Dato: 23.4.2018
Tilstede: Berit Hovsveen, Bjørn Myhrer, Turid Tømta, Mathilde Lier, Lisbeth Stenseth, Anniken
Stee(vara), alle via messenger. Frafall: E.A. Cimarolli
Generell info/Økonomi:
• OPRYK jobber mot å bli «papirløse» i løpet av 2018, alt skal være tilgjengelig online og lagres i
skybaserte løsninger. Ansvarlig: Leder
• De første bingomidlene er utbetalt for 1.kvartal, kr 6.391,• For å forenkle regnskapsføring, fakturering m.m og oppfylle krav om oppbevaring av bilag, vil
OPRYK f.o.m d.d benytte Vismas online løsning for foreninger.
Kretsmesterskap 2018:
Gren
Sted
Kjøring*
Starum
Sprang
Hadeland
Dressur
Starum
Feltritt*
Stavsplassen

Arrangør
Skjåk
Hadeland
Gjøvik
Stav

kretsrepresentant
Elin Hilling/Renate Tangen (BRYK)
Turid Tømta
Berit Hovsveen (med forbehold)
Anniken Stee/Mathilde Lier

*Kjøring og feltritt i samarbeid med Buskerud rytterkrets
Ansvarlig bestilling av KM-artikler: Berit
Status Premier: Bjørn sjekker lager og melder Berit innen 1.mai
Oppgaver Kretsrepresentant:
• Være tilstede under arrangementet og ha god kontakt med stevneleder og overdommer
• Ansvar for å koordinere henting av KM-artikler (rosetter, medaljer, pokaler, dekken) med Berit, i
god tid før KM.
• I samarbeid med OD, sjekke at mesterskapsresultat er iht OPRYKs KM-statutter FØR
premieutdeling
• I samarbeid med arrangør sørge for at mesterskapsvinnerne får på vinnerdekken og rosetter
før innridning til premieseremoni
• Dele ut pokaler og medaljer under premieseremoni
• Sørge for at det blir tatt bilder av mesterskapsvinnerne individuelt og lag etter premieseremoni
som mailes/meldes web-ansvarlig (Lisbeth), for publisering på facebook/presse.
(samtykkeskjema?)
Aktivitetsmidler:
Styremedlemmene melder inn forslag til aktivitetstiltak. inkl ca totalsum, for søknad om midler, innen
10.mai. Det kan søkes om inntil 50% av totalsum pr tiltak. Aktivitetsforslag må tilfredstille idrettskretsens
krav – se vedlegg. Ansvarlig for søknad: Leder. Søknadsfrist 15.mai.
Kretsfusjonering:
Det vil på ryttertinget 2019 fremlegges forslag, fra NRYF-utvalg, om endring i kretssammensetning.
Dette må inkluderes i fremtidige handlingsplaner for OPRYK.
Vervperiode:
Kretstinget har gitt styret fullmakt til å vedta om ungdomsrepresentanter og revisorer skal velges for
henholdsvis 1 el 2 år – så de ikke fratrer samtidig. Styret vurderer og beslutter på førstkommende
styremøte.
Pressekurs:
Bjørn sjekker mulighet for lokalt pressekurs under L-stevnet i Dressur på Starum
Neste Styremøte:

Gjøvik mandag 28.mai

Ansvarlig møtelokalet: Turid

