
Styremøteprotokoll i Aust-Agder Rytterkrets 

Møtenummer: 1/2021 
Dato: 22.02.2021 
Kl.: 19.00 
Sted: TEAMS 

Til stede: Emil, Frode, Hanne Celine, Camilla, Nina, Anna, Trine, Cecilie 

Forfall: Karoline, Alexandra, Anne, Noah, Susanne 

Andre til stede: Nei 

Sakliste 

Sak 21-01 // Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
Sak 21-0211 Gjennomgang av fordelte saker fra forrige møte. 
Sak 21-03 // Søknader om støtte. 
Sak 21-0411 Orientering, MVA-komp., Krisepakke 3 og midler fra NRYF. 
Sak 21-0511 Årsavslutning 2020. 
Sak 21-0611 Økonomisk oversikt. 
Sak 21-0711 Sammenslåing AARK og VARK; 
Sak 21-0811 Aktivitetsagenda i 2021 (OK, kretsleir, osv.). 
Sak 21-0911 Orientering, valg 2021. 
Sak 21-1011 Kretsting/årsmøte (inkl. Årsberetning). 
Sak 21-11 //Dato for neste styremøte. 



Sak 21-01 // Godkjenning av protokoll fra forrige mote. 

Bakgrunn: 

Protokoll fra styremøte nr. 104,2. desember 2020. 

Ingen merknader innkommet. 

Vedtak: 

Ingen øvrige merknader, protokoll godkjennes. 

Sak 21-0211 Gjennomgang av fordelte saker fra forrige møte. 

Bakgrunn: 

Følgende saker ble fordelt ved sist styremøte: 
- Sak 20-21 // Gjennomgang av lov (EF) 

Sak 20-2311 Tilgjengeliggjøring av tidligere styremøteprotokoller (EF) 
▪ Sak 20-2411 Facebook-side for OK I AARK (EF) 
▪ Lage årshjul (FM). 
▪ Gjennomgang av teknisk personell (Cecilie) 
▪ Fastsette dato for "Praktisk styrearbeid" (EF). 
▪ Oppdatere SOME profilering/planer (Cecilie/Ungdom). 
▪ Planlegge årsmøte 2021 (alle). 
▪ Fastsette budsjett 2021 (Camilla/Emil). 

Orientering: 

Sak 20-2111 Gjennomgang av lov 
Lovteksten til AARK er gjennomgått hvor det særlig har blitt vektlagt evt. avvik fra lovnorm 
foreslått av NRYF og stemmerett ved kretstinget. 

Gjeldende lov til AARK er så langt det lar seg gjøre helt i tråd med lovnorm foreslått av 
NRYF. Gjeldende lov er videre også korrekt hva gjelder stemmerett ved kretsting. 

Lovens opplevde svakhet for AARK er noe som små kretser opplever. Etter samtaler med 
NRYF viser det seg at det antagelig ikke vil gis unntak til å endre denne delen av loven for 
AARK. 

Sak 20-2311 Tilgjengeliggjoring av tidligere styremoteprotokoller 
Tidligere styrenuateprotokoller er nå tilgjengeliggjort. 
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Sak 20-2411 Facebook-side for GK i AARK 
Dialog med gjeldende administrator er opprettet. Administrator har ikke sagt seg villig til å 
overføre dette p.t. 

Det ønskes gjort noen forsøk til før det evt. gjøres noe mer. Styre vil videre ta en 
gjennomgang av hvordan OK er lagt opp i kretsen, hvem har ansvar for hva, hvem er 
autorisert kursholdere, osv. Det blir foreslått at en i styret har samarbeid med dagens OK-
kontakt og som kan holde i tråden når det gjelder 0K-opplegget Nina tar på seg ansvaret. 

Lage årshjul 
Årshjulet blir tilgjengeliggjort i datarommet for kretsen ila kort tid. 

Gjennomgang av teknisk personell 
Det er sendt ut epost til alle kubber for å spørre hva de trenger av teknisk personell, vi følger 
det opp med en telefonsamtale ila kort tid. 

Kurs i Praktisk styrearbeid 
Dette forsøkes gjort etter årsmøte. 

SOME profilering 
Celine og Anne har opprettet en Instagram konto. Det er sendt mail til alle klubbene hvor vi 
oppfordrer deres ungdommer til å ta kontakt via denne Instagram siden. Jentene jobber også 
med en ny logo for kretsen. 

Sak 21-0311 Søknader om støtte. 

Bakgrunn: 

Kretsen har på dags dato mottatt en søknad om støtte til aktiviteter i 2020. 

AGR har søkt om aktivitetsmidler på bakgrunn av økte kostander ved samtlige klubbmessige 
aktiviteter og gjennomført grønt kort kurs ved kretsleiren i 2020. 

Orientering: 

Kretsen har valgt å gi tilslag til AGR med totalt kr. 14 870,-. Se vedlegg nr. 1 for utfyllende 
argumentasjon. 
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Sak 21-0411 Orientering, MVA-komp., Krisepakke 3 og midler fra NRYF. 

Bakgrunn: 

Siden forrige styremøte har kretsen fått svar på følgende tre søknader; MVA-kompensasjon, 
Krisepakke 3 og «Bredde- og rekrutteringsmidler» fra NRYF. Av disse tre er det å merke seg 
at kretsen nå oppfyller de nye kravene om MVA-kompensasjon som ble innført 1. januar 
2019. MVA-kompensasjonsordningen er i denne sammenheng en «ikke-ekstraordinæn> 
ordning som antas å kunne benyttes i fremtidige år. 

I 2020 var det budsjettert et tilslag på MVA-kompensasjon på totalt kr. 2000,-. I 2020 søkte 
kretsen videre om MVA-kompensasjon for totalt kr. 95 179,-i driftskostnader i 2019. 

Orientering: 

Kretsen har fått innvilget alle sine søknader og er tildelt følgende: 
- MVA-kompensasjon: kr. 6 125,- 
- Krisepakke 3: kr. 19 320,- 
- NRYF — Bredde- og rekrutteringsmidler: kr. 5 000,- 

Disse tre tildelinger summer seg til kr. 30 445,-. 

Sak 21-0511 Årsavslutning 2020 

Orientering: 

Camilla orienterer om regnskapet for 2020. Vi ligger an til et overskudd på kr. 45 675,-
Regnskapet er avsluttet da revisor foreløpig ikke har gjort sin gjennomgang. Denne er 
planlagt i starten av mars. 

Sak 21-06 // økonomisk oversikt og budsjett 2021 

Bakgrunn: 

Kretsen hadde et godt beløp på konto ved inngangen av 2020. Med få kostnadsposter i 2020, 
har konto hatt en relativt solid vekst i 2020. 

Vedtak: 

Det er utarbeidet et første utkast til budsjett 2021. Styret ønsker å bevilge mer penger i 2021 
da det ikke ses formålstjenlig å «sitte» på for mye penger. Postene styret ønsker å bevilge mer 
penger til er kretsleir, teknisk personell og støtte etter søknad (OK). 
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Sak 21-07/I Sammenslåing AARK og VARK 

Bakgrunn: 

Over de siste årene har kretsene i Norge slått seg sammen. Dette har vært et ønske fra NR)(F, 
bl.a. for å lage større og mer robuste kretser. 

Særlige grunner for sammenslåing: 
- Pr. d.d. (med dagens kretslov) er små kretser sårbare i form av at kretsens sittende 

styre har forholdsmessig for stor makt ved årsmøtene. Ser man på AARK har det 
sittende styre omtrent 40% av stemmene ved årsmøte. 

▪ Fra et økonomisk ståsted har Agder Idrettskrets sin særkretsstøtte vært den største 
inntektsposten til AARK. Denne ordning ble i 2020 omgjort til å i støtte de større 
kretser mer enn tidligere. AARK er i denne sammenheng svært skadelidende og 
mottok i 2020 kr. 9 500,-, mens det var budsjettert kr. 25 000,- (på nivå med tidligere 
år). 

- «Stevnetier»-inntekter er videre en større inntektspost i AARK. Denne antas være noe 
høyere enn VARK, men ikke av betydelig grad. 

- Fra et sportslig ståsted er AARK noe mer «tydelige» enkelte grener, mens det samme 
kan sies om andre grener i VARK. Altså kan aktiviteten i hver krets sies å være mer 
komplementære — og slik sett bør ingen grener komme negativt ut av en 
sammenslåing. 
Deltagelse i kretsen og kretsstyret har tidvis vært utfordrende for begge kretser. 
Sammenslås kretsene forventes dette bedret. 

▪ Forholdene for å arrangere kurs for teknisk personell, grønt kort, mv. antas bedret da 
arrangementet kan fordeles på flere. 

▪ Over tid antas det at dersom klubbene i Agder ikke koordinerer sine stevnekalendere 
så kommer alle involverte dårlig. I et sammenslått Agder vil dette kunne 
gjennomføres i bedre grad. 

Vedtak: 

Styret er positive til sammenslåing. Det vurderes et TEAMS-møte med styret i VARK. Styret 
ønsker at dette tas opp som egen sak på årsmøtet. 

Sak 21-08 // Aktivitetsagenda i 2021 (GK, kretsleir, osv.). 

Bakgrunn: 

Aktuelle aktiviteter må til for å gjennomføre styrets oppgaver 2021. 

Vedtak: 

Styret ønsker å gjennomføre kretsleir høsten 2021 i tilsvarende format som var planlagt 
høsten 2020. 

I tillegg ønskes det minst ett OK-kurs ila våren som er organisert av kretsen. Vi vil ta en 
ringerunde til klubbene og spørre om de har behov for å utdanne teknisk personell. 
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Sak 21-09 // Orientering, valg 2021. 

Bakgrunn: 

For å vite om vi er i «rute» for årsmøtet i 2021 var det ønsket en enkel oppdatering fra 
valgkomiteen. 

Orientering: 

Oversendt fra May Lin Larsen, 22. Feb. 2020: 
«ValgkondUen i AARK, bestående av May Lin Larsen (leder), Torstein Eiken, Lisbeth 
Refvik pluss de to som kom inn etter sist årsmøte 2020, Grethe Aaser og Thomas 
Sagmoen, har avholdt et møte &januar 2021 for å gå gjennom innstillingene for neste 
årsmøte. 

På dette møtet holdt styrets leder Emil Flam en oppsummering av styrets arbeid så 
langt Jeg som leder for valgkomiteen opplever at samarbeidet i komiteen er bra og 
konstruktivt. Vi har planlagt nytt møte 1/3-21 hvor vi kontakter alle som er på valg i 
2021.» 

Sak 21-10 // kretsting/årsmote (inkl. Årsberetning). 

Bakgrunn: 

Etter lov skal styret tilrettelegge og gjennomføre et årlig særkretsting (generalforsamling). 
Kapittel IV i kretsens lov regulerer dette nærmere. Her der det å særlig merke seg følgende: 

- 	Kretstinget skal gjennomføres innen utgangen av april. 
- 	Kretstinget skal innkalles minst 1 mnd. i forkant. 
- Saksdokumenter skal senes sendes ut 1 uke før tinget. 

Vedtak: 

På grunn av COVID-19 ønskes det å vente med kretstinget til medio april — det dels på grunn 
en større mulighet for at klubbene har gjennomført sine årsmøter og dels for å forhåpentligvis 
få mulighet til å unngå gjennomføring digitalt. 

Styret foreslår følgende datoer: 
- Innkalling: 	18. Mars 
- Saksdokumenter: 	12. April 
- Ting: 	 22. April 
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Sak 21-11 // Dato for neste styremøte. 

Bakgrunn: 

Dato for neste styremøte ønskes fastsatt. 

Vedtak: 

Neste styremøte blir i uke 11. Invitasjon følger. 
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Vedlegg 1: Brev «Tilskudd — Søknad om støtte i 2020» 

 

Aust-Agder Rytterkrets 
Att. Emil Flam 
Semsv. 47 
4870, Fevik 

Fevik, 20.02.2021 

Arendal og Grimstad Rideklubb 
P849 
4870, Fevik 

Tilslag: Søknad om støtte i 2020 

Kjære AGR, 

Med bakgrunn i innsendt søknad om økonomisk stolte datert den 31. desember 2020 gis det 
herved tilslag om støtte. 

Kretsen har dyp respekt for det vanskelige året 2020 har vært for klubben og ikke minst det 
klubben har fått til under dc vanskelige rammevilkårene. Likevel har klubben prestert å 
arrangere flere stevner — hvorav flere av dem d-stevner som gir inntekter til kretsen. Derfor 
innvilges det Icr. 9 870,- i «frie midler» for hjelp til å dekke de økte kostnadene COVID-19 har 
gitt klubben. 

Videre er AGR en viktig støttespiller for kretsen. AGR viser dette i år igjen med å bistå hetsen. 
med positivt mot, å arrangere den planlagte kretsleiren for 2020. Selv om hovedarrangementet 
ikke lot seg avholde pga. COVID-19 presterte AGR å gjennomføre den planlagte grønt kort 
delen. Gjennomføring av grønt kort kurs er en svært viktig oppgave for kretsen og kretsens nye 
medlemmer. Derfor innvilges det kr. 5 000; i støtte for denne aktiviteten. 

Kretsen håper midlene blir vel anvendt til sportslige aktiviteter 12021. Takk for samarbeidet. 

Totalt er det innvilget kr. 14 870,- til AGR for året 2020. 

Mvh, 

Emil Flarn 
Formann. Aust-Agder Rytterkrets 
+47 95898445  
Ifimunitii`satalwinj 
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