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Styremøteprotokoll i Aust-Agder Rytterkrets 

Møtenummer: 	2/2021 
Dato: 	 08.06.2021 
Kl.: 	 18:00 til ca. 20:00 
Sted: 	 AGR 

Til stede: Emil, Frode, Elisabeth, Cecilie, Susanne, Nina, Olav Magne, Anne 

Forfall: Karoline, Alexandra, Hanne Celine, Anna, Linn 

Andre til stede: Nei 

Sakliste 

Sak 21-1211 Gjennomgang av forrige styremøteprotokoll (1/2021 og Årsmøte). 
Sak 21-1311 Orientering, e-læringskurs for sprangstildommer. 
Sak 21-14 11 Orientering, oppdatert «profil» i Brønnøysund. 
Sak 21-1511 Orientering, momskompensasjon 2021. 
Sak 21-16 // Status, kretsleir 2021. 
Sak 21-1711 Status, sammenslåing AARK og VARK. 
Sak 21-1811 Status, økonomi. 
Sak 21-1911 Oppsummering, «Dressursporten lokalt - digital konferanse ...». 
Sak 21-2011 TopSpec Cup 2021 (sprang). 
Sak 21-21 // Norgesserien 2021 (sprang). 
Sak 21-2211 Grønt kort 2021. 
Sak 21-2311 FERD cup (rideskole-cup). 
Sak 21-2411 SM statutter i flere grener. 
Sak 21-25 11 Teknisk personell. 
Sak 21-2611 Annet. 
Sak 21-2711 Neste styremøte og oppgaver til fordeling. 
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Sak 21-12/I Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Bakgrunn: 

Protokoll fra styremøte nr 1/2021 avholdt 22.02.2021 og årsmøte avholdt 24.04.2021 ingen 
anmerkninger. 

Vedtak: 

Protokollene godkjennes. 

Sak 21-13/I Orientering, e-heringskurs for sprangstildom mer. 

Orientering: 

Kretsen ble den 9. mars forespurt om å støtte Sprangdommerkomiteens e-læringsprosjekt der 
aspirantkurset for sprangstildommere ble gjort digitalt. 

Det geografiske området til AARIC er stort med lange avstander. Initiativ som «opphører» 
avstandene samt gjør oss mindre avhengige av Oslo ser vi på som svært positivt. 

Kretsen har besluttet å støtte dette prosjektet med kr. 5000 pengene er utbetalt. 

Sak 21-14/I Orientering, oppdatert «profil» i Brønnøysund. 

Orientering: 

Ved forandringer styresammensetning så må endringene meldes inn og registreres i 
Brønnøysundregisteret. 

Etter årsmøtet er ny styresammensetning meldt inn og godkjent av Brønnøysund. 
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Sak 21-1511 Orientering, momskompensasjon 2021. 

Orientering: 

Søknad for momskompensasjon ble sendt inn for AARK den 1. Juni. 

Kompensasjonen baserer seg på de kostnader organisasjonen hadde i året før. 

Som kjent avsluttet AARK året 2020 med totale driftskostnader på kr. 20 333 — betydelig 
mindre enn tidligere år. Dette gav en søknadssum og maksimal kompensasjon på kr. 1 626. 

Sak 21-16 // Status, kretsleir 2021. 

Bakgrunn: 

Målsetting for å arrangere kretsleir er hesteglede for alle og leiren skal være lavterskel tiltak. 
Vi ønsker å ha ca. samme format som var planlagt i 2020. Vi antar at vi må leve med covid-
regler også i høst og det kan derfor være smart å dele opp leiren i forskjellige lokasjoner. 
Froland, AGR og Raet foreslåes. 

Vi må tilby hester oppstalling og barn som kommer langt ifra håper vi å kunne tilby 
overnatting. Vi ser AGR som beste alternativ her. 

Vi ser på mulighet for å avholde en klinikk eller et show i løpet av leiren, men pga. covid så 
legger vi ikke konkrete planer nå vi må se hva som er mulig når det nærmer seg. 

Det kommer opp forslag om å sende en trener ut til klubbene som har lang reisevei. Vi ser 
nærmere på det etter hvert. 

Vedtak: 

Frode, Cecilie, Anne og Olav Magne tar ansvar for å jobbe videre med leiren. De tar kontakt 
med Froland, AOR og Raet for å sjekke om leiren kan gjennomføres på ønsket datoer 8.4. 
oktober. Før sommeren må det legges ut info om leieren slik at folk kan holde av datoene. 
Det opprettes en egen mail for påmelding 
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Sak 21-1711 Status, sammenslåing AARK og VARK. 

Bakgrunn: 

Neste steg i sammenslåingen er årsmøte til Vest-Agder. Når det foreligger et vedtak fra 
årsmøte deres kan arbeidet med sammenslåingen starte. 

Det er viktig at vi har en solid plan for hvordan vi tenker at kretsen skal være etter 
sammenslåingen. Hvordan fordele oppgaver og styredelegater, økonomi, osv. 

Vedtak: 

Emil og Elisabeth holder kontakten med Vest-Agder og starter arbeidet med å lage en 
sammenslutningsplan. 

Sak 21-18 11 Status, økonomi 

Bakgrunn: 

Overlevering av forhenværende kasserer samt økonomisk oversikt. 

Vedtak: 

Bank-id og innlogginger er nå overlevert til Elisabet som er ny kasserer. Elisabet sjekker 
oppsigelsestid på regnskapssystemet. Dette ønskes byttet ut med et mer passende og lettvint 
system. 

Sak 21-19 11 Oppsummering, «Dressursporten lokalt - digital konferanse ...». 

Bakgrunn: 

Alexandra har deltatt på digitalt møte med NRYF og sportsutvalget dressur. Der kom det opp 
noen ideer om hvordan fremme dressuren. I dag er det hovedsakelig AGR her lokalt som har 
folk som er engasjert i dressur og hun ønsker å engasjere de andre klubbene mer og få folk 
som hovedsakelig driver med andre grener til å delta også på dressur. 

Vedtak: 

Styret foreslår at Alexandra og Linn jobber videre med dette. Det kan (seks. opprettes en 
facebook-gruppe hvor alle klubber i kretsen er meldt inn. Der kan de selv legge inn sine 
arrangementer og holde seg oppdatert på hva som skjer. 

Sak 21-20 11 TopSpec Cup 2021 (sprang). 
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Bakgrunn: 

TopSpec er en cup for kat. 1,2 og 3 ponni. Cuppen har regionalkvalifisering i rytterkretsene 
der det på D-stevner arrangeres kvalifikasjonsklasser. Kvalifisering skal innen 15. september 
sende inn til NRYF de to kvalifiserte i «kat. 1 og 2»-klassen samt det samme for «kat. 3»-
klassen. Det er altså rytterkretsenes ansvar sørge for kvalifisering. 

På grunn av corona så har det vært nærmest ingen d-stevner i kretsen. NRYF har åpnet opp 
for å sende inn valgte deltagere til finalen. 

Vedtak: 

Kretsen håper helst å unngå å gjøre unntak på et rent subjektivt grunnlag. Derfor ser vi svært 
positivt på det faktum at AGR har sagt seg villig til å arrangere et cup-kvalifiseringsstevne 
i.fm. D-stevne i juli. 

Sak 21-21 // Norgesserien 2021 (sprang). 

Bakgrunn: 

Norgesserien er en serie kvalifiseringsstevner der klubblag konkurrerer om å få delta i en 
finale. Serien har normalt to kvalifiseringsrunder ila våren. 

Pga. corona så er dessverre begge kvalifiseringsstevner avlyst av NRYF. 

De klubbene som har deltatt i Norgesserien i 2019 kan sende lag til finalen. Hver klubb kan 
delta med 1 lag i hver divisjon. Hvis en klubb ikke har deltatt i 2019 men allikevel ønsker å 
delta i år må det sendes søknad til siri@rvtter.no  innen 20.06.21. Påmelding lag sendes av 
klubbene til samme mai' innen 01.07.21. 

Vedtak: 

Det er viktig at denne informasjonen blir gitt klubbene. Vi sender alle klubber en påminnelse 
om dette. 
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Sak 21-2211 Grønt kort 2021. 

Bakgrunn: 

Grønt kort er et viktig rekrutteringsarbeid og blant de viktigste oppgavene tillagt kretsens 
ansvar. 

Våren: Sammen med AGR 
Høsten: Kretsleir 

Vedtak: 

Husk å sende ut informasjon til klubbene via mai! når AGR har datoer klare. 

Styret ønsker videre å gi en form for støtteordning til klubber som arrangerer grønt kort kurs. 
Emil utarbeider vilkår som skal oppfylles. 

Sak 21-23 11 FERD cup (rideskolec up). 

Bakgrunn: 

FERD rideskolecup er en cup for utøvere på rideskolen. Cupen arrangeres i rideskolene og er 
videre sterkt avhengig av å passe inn i rideskolens kalender. Normalt er cupen arrangert i 
vinterhalvåret (ca. jan.-feb.) med finale i slutten av vinterhalvåret (ca. mars). 

Pga. corona så er finalen nå satt til å være den 1.-2. Juli. 

Vedtak: 
AGR melder om at de ikke kommer til å stille bl.a. pga. skolehestenes ferieavvikling. 
Undersøke med de andre klubbene. Nina sjekker om Brekka har deltagere. 

Sak 21-24 // SM statutter i flere grener.  

Bakgrunn: 

Høsten 2020 ble det utarbeidet nye statutter til SM sprang. I ettertid er det signalisert at nye 
statutter etter ca. samme modell og hensyn til arrangører utarbeides for dressur. 

Vedtak: 

Det har vært god rekrutering i feltritt og det bør settes opp statutter for å lage til SM i feltritt.. 
i tillegg bør dressur få oppdaterte sine statutter, Alexandra og Linn starter jobben med det. 
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Sak 21-25 11 Teknisk personell. 

Bakgrunn: 

Det er manko på TD og stewarder i kretsen. Det har ikke vært avholdt kurs på lang tid pga. 
covid. Det er også en utfordring å få folk til å ville utdanne seg. Vår oppgave er å legge til 
rette slik at folk som ønsker det kan få utdannet seg, men det er klubbene som må rekruttere 
folkene. 

Det er videre en kjensgjerning at mangel på personell gjerne først blir kjent i «siste time» da 
er det gjerne for sent å gjøre noe med det. 

Vedtak: 

Kretsen ønsker å ha en tett dialog med klubbene. I tillegg ønskes det vurdere fortløpende hva 
et godt siktemål bør være for antall personell i hver kategori. Arbeid følger. 

Sak 21-26 // Annet. 

Bakgrunn: 

Vi har blitt kontaktet av Anne Lise Lassen som er rådgiver i Agder Idrettskrets hun ønsker en 
kontakt person for varslings saker. 

Vedtak: 

Emil er kretsens kontaktperson i varslingssaker, han tar kontakt med Anne Lise Lassen. 

Sak 21-27 // Neste styremøte og oppgaver til fordeling. 

Bakgrunn: 

Vedtak: 
Neste styremøte blir i august. 
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