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STYREMØTE REFERAT 
 

Dato: 12.08.2020 

Sted: Bruråk 

Tilstede: Anne Chatrine (Kine) Menne, Julie Leonardsen, Ellen Kulbotten, Janne bakken, Camilla 

Nylander, Andreas Kvam, Bente E. Ryen, Kåre Mæland 

Ikke tilstede: Svein Inge Storaune 

Ordstyrer: Anne Chatrine Menne 

Referent: Bente E. Ryen 
 

Sak Tema Ansvar 

   

 Saksliste: 
45/20: Godkjenning møtereferat 02.07.20 
46/20: Hva har skjedd siden sist? 
47/20: Terminliste  
48/20: Grønt-kort-kurs- kontakt 
49/20: Innsending av årsmøteprotokoller alle klubber  
50/20: Teknisk personell 
51/20: Status regnskap 
52/20: Kjøreregler FB/Insta og annen markedsføring 
53/20: Klubbsamling 07-08.11.20: Sted/Tema 
54/20: Eventuelt 
 

 

45/20 Godkjenning møtereferat 02.07.20 
Ok 

 

46/20 Hva har skjedd siden sist? 
Rot i Horsepro. En del som ikke skal kunne godkjenne stevner som har 
tilgang til å gjøre det. Equippe har oversikt over tilganger. 
Svindelforsøk hvor eposter med forespørsel om pengeoverføring. God 
norsk og tilsynelatende reelle forespørsler. Anmeldt. Alle passord til dem 
som er involvert må skiftes 

 

47/20 Terminliste  
Melhus ønsker D-stevne (dressur) i stedet for UK 05-06.09.20 
Hvis de får tak i dommer og teknisk personell så bør det gå i orden. 
Trondheim skal ha distriktsstevne sprang, og det er KM- kjøring samme 
helgen.  
Trøndelag ryttersport ønsker ikke å ha RM sprang (ønsket opprinnelig 
klubbmesterskap). Det låser alle klassene på hele stevne. Dessuten rart 
med RM uten oppstalling. 
Mangler i statuetter for 2020/21.  

• KM sprang trenger endring i bedømming. 

• Vintercup.  
Kretsmesterskap 

 
 
 
Bente svarer 
 
 
 
 
Vintercup: 
Camilla. 
Dressur Julie. 
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• Blir KM sprang og kjøring i år. Ikke dressur, grunnet 
dressurfestivalen. Kretsen skaffer sløyfer og medaljer. Kun STRYK 
og KM på sløyfene, men unngår årstall og gren slik at sløyfene 
kan gjenbrukes. Anne sjekker priser på sløyfer fra ulike 
leverandører. 

• Klubbene skaffer sponsorer for andre premier selv.  

48/20 Grønt-kort-kurs- kontakt 

• Else ønsker å trekke seg tilbake og anbefaler Ellen som ansvarlig 
for grønt kort kurs. Styret vedtar at Ellen blir ansvarlig. 

 

49/20 Innsending av årsmøteprotokoller alle klubber  

• Anne la ut en melding på gruppen «ledere i kretsen» på 
facebook. Forespørselen gjaldt årsmøteprotokoll. Det virker ikke 
som alle ledere er i denne gruppen. Det er viktig at alle sjekker at 
leder. Bente henter inn mailadresser til alle klubbene og sender 
en mail om dette. 

 
 
 
 
 
Bente/Kine 

50/20 Teknisk personell 

• Janne lager liste over teknisk personell i regionen. 

• Bør lages i exel slik ta man kan sortere etter behov. 

• Møte med teknisk personell er 17. august hvor det fordeles 
oppgaver på stevner ut året. 

 
Janne 
 
 
Kine 

51/20 Status regnskap 

• Grunnet mange avlyste stevner mangler vi inntekter i år. Så langt 
i år har vi underskudd på 30 000,- 

• Røros har fortsatt ikke betalt kontingent 2430,-. Varsel sendes 
om at medlemmene nektes start om kontingent ikke betales. 

 

52/20 Kjøreregler FB/Insta og annen markedsføring 
Camilla har laget forslag. 

• Klubbpresentasjoner på facebook, kombinert med «insta/ snap- 
takeover». Aktuelt å gjøre dette i forbindelse med en aktivitet 
som foregår i de respektive klubbene. 

• Resultater kun fra KM og større.  

• Vi bruker facebook til informasjon (stevner, aktiviteter, 
regelendringer mm), instagram til bildedeling, gratulasjoner osv. 

• Vi oppretter ny Snap-konto, denne kan brukes til snap-takeover i 
forbindelse med ting som skjer. 
 

 
Camilla 

53/ 
20 

Klubbsamling 07-08.11.20: Sted/Tema 

• M.h.t. korona, mulig å være restriktive m.h.t. hvor mange hver 
klubb sender.  

• Tema: Samhold. 

• Ett tema og aktivitetsplanen for neste år. 

• Kretsen har pleid å betale for en fra hver klubb og krets-styret. 

• Invitere Nord- Trøndelag og arrangere litt lengre nord (eks 
Stjørdal). 

 
Kine 

 Andre innspill 

• Ønsker i samarbeid med Nord-Trøndelag å få KM i feltritt til 
neste år. Viktig at ikke grenutvalget godkjenner stevner i feltritt, 
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i Trøndelag er vi avhengig av at slike stevner ikke kræsjer med 
stevner i andre grener. 

• Kretstreninger- mulig kretsen skal støtte klubber i å arrangere 
heller enn at kretsen skal bestemme hvor og hvordan treningene 
skal gjennomføres. 

• Klubber må sende inn ønsker for stevner til neste år innen 1.10 

• Tenke nytt mht cuper. Mulig med en kretscup på tvers av grener, 
med poeng for alle starter. Slutte med vintercup. 

 

Neste møte: 15. september kl. 19.00 Øysanden 
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