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Referat styremøte 

Møte nr.  

Dato: 04.02.2020 

Sted Rekstern huset 

Tilstede Gro Johannessen, Elin Seim, Katrine Sandvik, Kjersti Botnevik, Siren E. Hinderaker, 

Christian Hoff og Rolf Nøstdahl (fra kl.19.00) 

Forfall Helene H. Anundskås, Martine Andersen, Marit Jensen, 

Referent Siren E Hinderaker 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Frist status 

1 Gjennomgang aksjoner fra sist    

2.  Teknisk personell 2020 – i etterkant av møtet med 

teknik personell og fordeling på stevner i 2020 er 

det enkelte som ikke har opprettholdt lisens. Det 

medfører utfordringer. Aksjon – gjennomgang av 

terminlisten og teknisk personell til stevner. Må få 

inn nye der det mangler. 

I tillegg må info liste over teknisk personell på vår 

hjemmeside oppdateres.  

Krav til teknisk personell – krets mener like krav 

mtp opprettholdelse av autorisasjon må gjelde 

innenfor alle de ulike teknisk personell yrkene. 

Krets opplever ulik behandling, noe som ikke er 

bra.  

Sprang – 

Gro 

Dressur – 

Kjersti 

Steward – 

Rolf 

Elin 

oppdaterer 

 

Christian 

formulerer 

en mail og 

sender 

  

3. Tidtaker system: Celle Aog C er nye. Celle B må inn 

igjen til reperasjon. VI har lånecelle imellomtiden. 

Vi opplever at systemet ikke blir godt nok ivaretatt 

ute hos klubbene. Info i følgebok fra sist stevne 

blir ikke lest, heller ikke info som er «tapet» på 

cellene. Dette har medført to ødelagte celler. 

Kostnad ca kr.25000,-.  

Tiltak fremover: 

- Hver klubb har en ansvarlig som har ansvar 

for systemet under stevnet. Ansvarlig for 

hver klubb skal stå skriftlig på kassen 

tilhørende tidtaker systemet. Den ansvarlige 

MÅ skrive i følgeboken før systemet forlater 

klubben.  
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- Når systemet kommer til ny klubb må 

ansvarlig sjekke at alt er ok. Dersom ikke – 

utred hva som er galt. Risiko er at klubb 

som har hatt systemet også kan få regning 

dersom noe er ødelagt.  

4. Stevnerapporter: Opplever at det har vært noe 

ustabilt på om dette kommer fra NRYF eller ikke. 

Overdommer er ansvarlig for å sende dette. Krets 

ber om å få stå på kopi. Krets går gjennom 

rapporter og ser om noe går igjen hos klubbene. 

Dette vil da bli tatt opp og klubb bes om å 

utbedre/forbedre.  

   

5. Cuper, statutter og poengfordeling: 

Elin ser på skolecup og sprang, Kjersti – dressur. 

Katrine fakturerer. Viktig å få oppdatert info om 

evt nye deltakere etter hvert kvalifiseringsstevne. 

Dette må så inn i excel, gjøres om til pdf og 

publiseres. Evt feil bes sendt inn til kretsen.  

Det er mulig å forbedre stautter og dette vil bli sett 

på når cupene er ferdige, og før neste sesong.  

Elin og 

Kjersti 

  

6. Årsmøte: 24. mars 2020 kl.19.00 Idrettens Hus. 

Gro bestiller rom, Kjersti publiserer, Siren sender 

ut mail til klubbene.  

   

7. Økonomi: Omtrent alt er ført. Katrine korrigerer 

noen poster for noe mer detaljer. Sender så ut til 

alle, vi ser over og evt tar et Skype møte ved 

behov.  

Siren 

kaller evt 

inn til 

møte 

  

8. Evt: 

-DDA kurs i Hordaland. Kjersti følger opp, kretsen 

trenger flere Dressurdommere 

-Ny lovnorm – en oppdatering – trenger ikke 

årsmøte behandles. 

- Vestland Idrettskrets årsmøte 25.04 i Førde – 

innkalling sendes alle, om noen kan reise må vi 

vurdere å stille. 

- KR Reglementsendring – obs gjelder fra mandag 

02.03.20. 

-Alvøen gjestetrener – Krets oppfordrer Alvøen til å 

arrangere, og kan bidra med støtte. 

 

 

Kjersti 

 

Siren  

 

Siren 

sender 

mai 

 

 

Siren 

sender 

mail 
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-Cuper på D-stevne: Forespørsel fra NRYF. Enig 

om forslag og klubber, sender til NRYF 

 

KM kjøring – positive til å arrangere sammen med 

Rogaland også i 2020. Stord har forslag til datoer. 

Legger det frem til Rogaland.  

 

Siren 

avtaler 

 

9.     

10.     

 


