REFERAT OARK-Styremøte på Teams 16. november kl. 19-21
Tilstede fra OARK-styret: Liv, Jeanette, Amanda og Anita (ref.) Forfall: Thale, Mikkel og Pia
1. Referat fra forrige styremøte på Lillestrøm – ingen kommentarer innkommet eller tatt opp på
møtet.
2. Stevnefordeling 2021.
Jeanette hadde sendt ut mail til alle klubber og mottatt en del ønsker, men færre enn et normalår.
Styret behandlet søknad om KM i hhv dressur og sprang, og valgte arrangør ut fra kriterier om
anlegg, parkering, stevneerfaring og uttrykt ønske om samarbeid (dressur). Alle øvrige ønsker kan
imøtekommes dersom klubber aksepterer noe overlapp på stevnedatoer – og samarbeider. Den
klubben som får tildelt stevnedato oppfordrer den andre klubben til å tilpasse arrangementet mht
klasser og nivåer. Gitt at det ikke forelå konkurranse om datoer, men at styret oppfordrer flere
klubber til å melde inn ønsker på ledige datoer, fant styret det unødvendig å avholde digitalt
«fordelingsmøte» i år. Dersom det er flere klubber som ønsker samme dato på listen over ledige,
arrangeres evt separate, digitale møter.
KM felt og kjøring må tas inn i planene (Mikkel). Tine i NRyF skal sjekke opp status vedr. «faste»
datoer for KM-helger – gjelder – eller ikke?
3. Nettside og gamle mailadresser. Some. Styret har en jobb å gjøre før 2020 avsluttes. Ansvarlig Liv
og Anita. Amanda ser på Some.
4. Klubbledersamling 2021 - digital? Styret bestemte at klubbledersamling utsettes til den kan
arrangeres som en fysisk samling. Høsten 2021 – forhåpentligvis. Anita sjekker alternative datoer. Og
invitasjon/informasjon bør legges ut på hjemmesiden før nyttår.
5. Årsmøte – styret går inn for digitalt møte mandag 15. mars. Årsrapport, regnskap, budsjett 2021
mv. Anita lager arbeidsdelingsliste som vi følger opp på neste styremøte 14. desember.
(Valgkomiteen må huskes på!) Invitasjon tidligst mulig på hjemmesiden og i mail til klubbene.
6. Etablering av ny klubb - OARK skal uttale seg. Styret diskuterte søknaden. Ihht nye regler, er det
NRyF som beslutter i saken – og OARK uttaler seg. Styret vurderte initialt at det var sterkere
argumenter mot etablering enn for. Oppfølging av saken i egen mail til styremedlemmer og NRyF.
7. Status møtedeltakelse;
Jeanette, 5.11. Teamsmøte om registrering av klubber og kretser i nytt stevnesystem; Et stykke fram
før alt er på plass – men dette blir bra!
Liv deltar; 18.11. - teknisk personell - se vedlegg som orienterer om hensikt og innhold.
Jeanette m.fl.? 16. januar; Arrangørkonferanse - https://www.rytter.no/arrangorkonferansen-2020utsettes/ Oppfordring til at Amanda og Mikkel kan vurdere deltakelse – og melde seg på i OARK-regi.

8. Eventuelt
Sak vedr. konkret spørsmål om smittevern gjeldende for en situasjon for timelærer/instruktør var
sendt NRyF, og OARK bedt om å vurdere saken.

