
Styremøte 27.01.20 hjemme hos Tina. 

Tilstede: Tina, Grete, Cecilie, Frode og Thomas. 

Frafall: Tone, Lene Merete, Alexandra 

 

 

Dette ble pratet om: 

- Det er kommet en ny ansatt i rytterforbundet som har ansvar for kommunikasjon. 

Etter årsmøte bør vi ta kontakt og be om hjelp til å oppdatere våre nett sider. 

 

 

- Vi snakket mye om valg fremover og mangel på valgkomite. Vi må få på plass en valgkomitee 

og bestemte oss for å ta en ringerunde til tidligere styremedlemmer for å høre om noen av 

de kan sitte i komiteen for kommende valg. Cecilie tar ringe runden. 

- Det er viktig at komiteen består av folk fra forskjellige klubber. 

- På valg i år er: Tina, Lene Merete, Grete, Thomas og Frode 

 

- Ettersom det er så mange styremedlemmer som er på valg så synes vi det er best å vente 

med å fastsette datoer for styremøtene i 2020 til etter valgt. 

 

- Frode vil lage et skriv som sendes rundt til alle klubbene om at styret ønsker nye  

Medlemmer og ungdomsrepresentanter. Vi håper klubbene kan henge lapper på 

oppslagstavler el. 

 

 

- Årsmøte avholdes på sør amfi 23.03.20 klokken 1800. Tina sender innkalling til klubbene 

denne uken slik at de blir klar over datoen.  

 

- Frode ønsker å oppdatere års hjulet med hvilke frister som gjelder for innsending av alt av 

papirer. Tina sender han disse datoene. 

 

- Disse søknadene er kommet inn: 

 

- Hrani har søkt om støtte på kr 16.000 til dommerkurs. 

 

- AGR har søkt om å få dekket 20.047 til utdanning av teknisk personell 

 

- Brekka har søkt om støtte til deltagelse på arrangørkonferansen på kr 3621 

 

- Brekka har søkt om støtte til deltagelse på sprangbanebyggerkonferansen på kr 5804 

 

- Brekka har søkt om støtte til deltagelse på feltrittskonferanse på kr 4766. 

 



- Vi klarer ikke behandle søknadene uten Tone til stede, ingen av oss andre har oversikt over 

budsjett. Vi tar det derfor opp på neste møte. Tina gir Brekka tilbakemelding om at 

søknadene er under behandling men de må sende oss bilagene. 

 

 

Vi må endre lovnormen og sende den inn til rytterforbundet, cecilie gjør det. 

 

Neste styremøte blir 02.03.20 på AGR 

 

 


