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Grunnlagsopplysninger 

 

Navn: Hedmark Rytterkrets 

Stiftet: 21.12.1977  

Idrett: Ridning 

Postadresse: Hedmark Rytterkrets v/Frøydis Wardenær, Fremstadvegen 18, 2383 

Brummunddal 

E-postadresse: Hedmark.krets@rytter.no 

Bankkonto: 1822.14.05648 

Bankforbindelse: Sparebank1 Østlandet 

Internettadresse: http://www.rytter.no/rytterkretser/hedmark-rytterkrets/ 

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993 785 660 

 

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF 

Registrert tilknytning til Innlandet idrettskrets 

Registrert tilknytning til Norges Rytterforbund 

Årsmøtemåned: April 

 

Hedmark Rytterkrets følger lovnorm for idrettslag, vedtatt av Norges Rytterforbund og sist 

godkjent 15.12.2022 

 

Særkretsens formål 

 

Rytterkretsen sitt formål er: 

• å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(NIF). 

• arbeide for kunnskap om hest og hestekunnskap 

• arbeide for å utbre og utvide hestesport som mosjons- og fritidsaktivitet blant alle 

befolknings- og aldersgrupper. 

 

Kretsen skal søke å oppfylle sitt formål ved å: 

• bistå/samarbeide med klubbene om deres aktiviteter slik at kretsens formål kan 
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oppnås via de arrangement klubbene gjennomfører. 

• holde møter og drive opplysningsvirksomhet. 

• sørge for best mulig påfyll av informasjon/kunnskap i Kretsen og ut til klubbene. 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet samt hensynet til 

hestens velferd. 

 

 

Virksomhetsidé 

 

Bidra til økt bredde og rekruttering til sporten. 

 

HERKs visjon og verdigrunnlag 

 

Hedmark rytterkrets har medlemmer på ulike nivåer, aldre og ambisjoner. Dette er spennende, 

men kan også skape utfordringer.  Vi har en visjon med ønske om å fremme gleden for hesten 

og miljøet. Dette ønsker vi å oppnå ved å være et utviklende, inkluderende og aktivt miljø for 

alle våre medlemmer. Det betyr at vi ønsker et miljø der alle behandler hverandre med respekt 

og arbeider sammen mot dette mål.  Ytringer må tas opp i riktig fora og på en saklig måte. 

Alle medlemmer har et ansvar for å utvikle miljøet i Hedmark Rytterkrets. 

 

I tillegg ønsker vi å støtte oss til Norges Rytterforbunds lov § 1.1 i våre grunnverdier:” 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.” 

 

 

• Visjon:”Et miljø med glede for hest, kretsen er DEG!” 

• Grunnverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Aktivitet bygges på 

idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. 

 

Dette utgjør fundamentet i vårt verdi- og holdningsarbeid.  
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Handlingsplan 

Årsmøtet 

 

• Årsmøtet er kretsens høyeste myndighet. 

• Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 

• Protokollen fra årsmøtet sendes til Hedmark Idrettskrets. Protokollen kan legges ut på 

rytterkretens internettsider. 

• Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  

• Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes eller legges ut på internett til 

medlemmene. 

• Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal 

sendes ut 1 uke før. 

• Årsmøtet er for representanter valgt i klubbene og følger Rytterkretsen sin lovnorm. 

• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 

bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i Hedmark Rytterkrets lovnorm kapittel 

IV §13-17. 

• Ved valg velges leder og nestleder hvert år.  Valg av styremedlemmer og 

varamedlemmer vil rullere videre i årene framover og det vil komme fram av referatet 

fra siste Årsmøtet hvem som er på valg neste år. 

 

Styrets funksjon og sammensetning 

 

Styret sammensetning består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem.  

Styret skal: 

• Planlegge og ivareta kretsens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 

regnskap samt oppgaver beskrevet i NIFs lover, lov norm for idrettslag. Styret har 

ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i kretsen. 
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• Stå for kretsens daglige ledelse, og representere kretsen utad. 

• Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

• Påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

kretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide mandat og instruks for disse. 

• Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

• Vurdere behovene innen kretsen og fordele kretsens midler. Inkludert tilskudd fra det 

offentlige, inntekter fra idrettslige og ikke idrettslige virksomhet, samt 

kretskontingenten- etter opptrukne planer og godkjent budsjett. Sørge for at de 

økonomiske midler er innsatt på bankkonti, som skal kunne disponeres av kasserer og 

leder. Leder anviser alle utbetalinger. 

• Utarbeide forslag til kontingent, organisasjonsplan og budsjett til årsmøtet. 

• Sørge for at saker av generell interesse blir gjort kjent for medlemmene. 

• Sørge for at kretsens materiell blir brukt og oppbevart på en forsvarlig måte, enten 

direkte eller gjennom en oppnevnt materialforvalter. 

• Sørge for arkivering av alle saker av framtidig interesse og ta vare på arkivet på en 

forsvarlig måte. 

 

 

 

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales 

at styret og eventuelle grupper eller utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell 

kompetanse og interesser ivaretas.  

 

Under følger fordeling av arbeidsoppgaver:     

Leder 

• Er kretsens ansikt utad, og kretsens representant i møter og forhandlinger.  

• Står for kretsens daglige ledelse, koordinerer styrets og kretsens totale aktivitet. 

• Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. 
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• Anviser utbetalinger sammen med kasserer. 

Nestleder 

• Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 

han eller hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• Bistår leder og danner et lederteam med denne.  

• Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

Sekretær 

• Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter. 

• Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering. 

• Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. 

• Lage oversikt over styrets medlemmer og sørge for at denne informasjon når ut til alle 

medlemmene og alle andre kontakter. 

• I samarbeid med leder og nestleder, sørge for at alle søknader/utsendelser av papirer 

osv.  blir gjort innen gjeldende tidsfrister. 

Kasserer 

• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer. 

• Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne. 

• Anviser utbetalinger sammen med leder.  

• Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

• Sender ut fakturaer for utgifter, medlemskontigent mm 

• Sender søknad om momskompensasjon og andre økonomiske støtteordninger 

 

Styremedlemmer 

• Møter på styrets møter. 

• Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. 

• Velges til spesielle oppgaver eller ansvarsområder. 
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Varamedlemmer 

• Innkalles til alle styremøter og tildeles arbeidsoppgaver ved behov. Følger med i 

gjennomføringen av klubbens arbeid og kan ved behov ta en rolle som styremedlem.  

Generelt 

 

• Andre oppgaver i styret deles ut etter kompetanse og interesse hos den enkelte.  

• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk 

også hele tiden på om organisering av kretsen er maksimal operativ. Spesielt er det 

viktig at styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er 

kontaktpunkt fra styret og ned til de operative klubber. Alt må baseres på at 

medlemmene blir ivaretatt.  

• Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av kretsen gjennom å finne personer 

med riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. 

 

Kontrollutvalg 

• Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter 

organisasjonsleddets lov. 

• Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en 

beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets 

konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2). 

• Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

• Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 

årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det 

nødvendig. 

• Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta 

regnskapsrevisjon. 

• Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi 

utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke 

reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte 

er uforenlig med utvalgets oppgaver. 

 

 

Revisorer 

 

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med 
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idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har 

oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. 

• Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4. 

 

 

Komiteer/ utvalg 

 

           Styret er ansvarlig for oppnevnelse av representanter til de komitèer og utvalg 

               som kretsen har behov for fram til neste driftsår.  Dette gjøres i samarbeid/etter 

               forslag fra de sittende representantene i komitéene.  Medlemmer av komitèer/ 

               utvalg skal være medlemmer av kretsen og ivareta/utføre sine verv i samsvar  

               med NRYF`s regelverk, kretsens lovnorm og organisasjonsplan.    

            

Grønt Kort ansvarlig 

 

• Er oppnevnt av NRYF 

• Oversikt over kurslærere og samarbeider med Grønt Kort ansvarlig ved Norges 

Rytterforbund. 

• Arrangerer kurs etter avtale med klubber og sørger for utlysning av disse. 

• Sørger for tilbakemelding/rapporter fra gjennomførte kurs. 

 

Materiellansvarlig 

 

- Blir holdt oversikt over lagringssted og fysiske forhold. 

- Mengden materiell, eventuelt kassert og behov for nytt. 

- Håndtering ved arrangementer på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. 

Webansvarlige (bør være et styremedlem) 

 

• Utøver god skikk og nettvett i dagens samfunn og sosiale medier med tanke på sin 

rolle som representant av Hedmark Rytterkrets. 
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• Sørge for mest mulig informasjon og oppdatere kretsens medlemmer på kretsens egen 

hjemmeside, facebook-side og eventuelt via mail til klubbene. 

• Legger aldri ut bilder hentet fra nett, eller av personer uten vedkommende fotograf og 

medvirkernes samtykke. 

• Medlemmene selv må sende inn ønsket materiell som gode resultater eller 

oppfordringer til nettsiden, web-ansvarlige har ikke alltid mulighet til å drive 

oppsøkende virksomhet. 

 

 

 

Informasjon 

 

Rytterkretsen informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: 

http://www.rytter.no/rytterkretser/hedmark-rytterkrets/ 

Andre medier som benyttes som kretsens informasjonskanal er via mail gjennom kretsens 

medlemslister og kretsens facebook-side som er åpen for alle til å følge. 

Økonomi 

 

• Hovedstyret er juridisk ansvarlig for kretsens økonomi 

• Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

• Alle innkjøp skal godkjennes av kretsen. 

• Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, kasserer og styreleder. 

• Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

 

Medlemskontingent 

 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. 

 

 

 

Styret oppfordrer alle til å delta i arbeidet for gjennomføring av aktiviteter i kretsens 

regi. Vi ønsker at flest mulig kommer seg ut på stevner og ønsker alle lykke til med 
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sesongen. 
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