Protokoll - OARK-styremøte mandag 14. juni kl. 19-21.30
Sted: Amerikalinjen, Jernbanetorget 2, Oslo
Tilstede: Alice, Jeanette, Amanda, Mikkel, Pia og Anita (ref.)
Ungdomsrepresentant Rikke og vara-medlemmene Tone og Sara var invitert, men kunne ikke møte.
Dette var det første fysiske styremøtet på ¾ år, og møtet var også en sommerfeiring med middag på
Amerikalinjens restaurant.

SAKER
1. Cup’er
Ferd Rideskolecup – Alice ansvarlig. Nittedal forhåpentligvis arrangør før ferien. Finale i regi
av NRyF.
Ferd Come Back Cup – Jeanette ansvarlig. Arrangørklubber; Eidsvold, SNORD, Ellingsrud og
Lommedalen.
OARK-cup – Jeanette ansvarlig. Finale; Eidsvold.
Top spec – Amanda ansvarlig. OARK må finne arrangører, og sørge for lister og
poengberegning.
2. Premier/sløyfer/dekken – Jeanette ansvarlig og bestiller ihht behov. Diskusjonspartnere er
særlig Amanda og Alice.
3. KM. OARK tilrettelegger for at KM arrangeres i 4 grener; Sprang, dressur, felt og kjøring.
Grenlederne oppdaterer statuttene og fordeler representasjon fra styret på alle KM-ene.
Mikkel kontakter GUF for samarbeid om Felt KM.

4. Lyd- og tidtakeranlegg – Pia og Anita avtaler møte med SNORD for å oppdatere avtale.
Deretter markedsføre utleiemulighet på hjemmeside og i SoMe.
5. Klubblederkonferansen – invitasjon kan legges ut på hjemmesiden og SoMe (Alice) og mail
sendes alle klubber (Pia).

6. GK-OARK-kontakt som kan erstatte Liv. Styret foreslår at Elin Heistad forespørres av
NRyF/Kirsten Arnesen.
7. Oppfølging av referat fra forrige møte – gjenstående punkter:
a. Hvordan styret kan medvirke til «bedre hestekunnskap» på klubbnivå – på agendaen
til høsten
b. Gode ideer til hvordan ungdomsrepresentanter kan engasjeres og hvordan Some kan
være engasjerende kanaler videreutvikles. Sak på neste styremøte.

c. Det undersøkes om det er grunnlag for å realisere initiativ om «miniklasse»-kjøring.
Nytt stevnesystem har noen utfordringer. Oppfølging av OARK-styret overfor NRyFsentralt før videre beskjed kan gis til klubbene.
d. «Stevne-KR for dummies» - et mulig opplegg presenterer på neste møte.
8. Eventuelt.
Mikkel er forespurt om å være instruktør på treningssamling i kjøring – et arrangement ihht
retningslinjene for økonomisk støtte. Mikkel tok saken opp for å opplyse om mulige
habilitetsutfordringer. Styret kan behandle en framtidig søknad om støtte - uten at Mikkel
har stemmerett - for å skille rollene som hhv styremedlem og instruktør.
Oppdatert og gjeldende retningslinjer for honorar mm i OARK-styret er nå publisert på OARKhjemmeside.

Neste styremøte i OARK; mandag 9. august. Meld inn forslag til hvilken klubb styret evt kan
besøke. Vi håper på flest mulig fysiske møter framover.

