
1 
 

Protokoll fra kretstinget i Sør-Trøndelag Rytterkrets 2021 
 
Årsmøtet ble avholdt 07.04.2021 på teams. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

 
Styret:  
Anne Cathrine (Kine) Menne  
Julie Klovholt Leonardsen 
Janne Bakken 
Bente E. Ryen  
Andreas Kvam 
Ellen Kullbotn  
Camilla Nylander  
 
Bruråk hestesportsklubb- Marius Antonsen 
Orkdal – Vilde Opøyen, Ragnhild Kjøren Lefstad 
Trøndelag – Marita Christin Moen, Vidar Ørnes 
Vaadan – Anita S. Kvam, Elisabeth Anderssen, Morten Gilde 
Melhus – Monica Othelie Hay Larssen og Mari Bjørgan 
Blakstad – Ida Helen Svorkmo og Tina Therese Hamland 
Selbu – Benjamin Sverderup  
 
Observatør 
Trollheimen - Vidar Ulvestad 
 
 
Forslag fra styret: 
20 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.   
 

Sak 2 Valg av dirigent  
Forslag fra styret: 
Anne Cathrine (Kine) Menne velges som dirigent. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 3 Valg av protokollførere(e)  

Forslag fra styret presentert av dirigenten:  
Bente Elisabeth Ryen velges som protokollfører. 
 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Forslag fra styret presentert av dirigenten: 
Ragnhild Kjøren Lefstad og Marita Christin Moen velges til å underskrive protokollen. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 
 Innkalling sendt ut 03.mars 

 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
 Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 6  Godkjenning av sakliste  

Saksliste lagt ut en uke før tinget på hjemmesiden (Sør-Trøndelag Rytterkrets | Norges 
Rytterforbund) 
 
Forslag fra styret presentert av dirigenten: 
Saklisten godkjennes.  
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 

Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 
Forretningsorden vises på teams og leses opp av dirigenten.  
 
Forslag fra styret: 
Forretningsorden godkjennes.  
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Årsberetning vises på teams og gjennomgås muntlig. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne (generell del) + Julie Leonardsen 
(Dressur+ distanse) + Camilla Nylander (sprang) + Janne bakken (Feltritt) + Elisabeth 
Anderssen (Kjøring) 
 
Forslag fra styret: 
Årsberetningen godkjennes. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 

https://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/
https://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Andreas orienterer. Kontrollkomiteen har regnskapet til revidering. Revidering er ferdigstilt, 
men foreligger ikke på kretstinget.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Andreas Kvam 
 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Regnskapet ble vedtatt under forutsetning at kontrollkomiteen ikke har noen 
vesentlige innvendinger når revidert form foreligger.  
Kontrollkomiteens beretning blir vedlagt protokollen. 

 
Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  

Sak 10.1 Handlingsplan for Sør-Trøndelag Rytterkrets 
Handlingsplanen blir vist på teams og tanken med denne, samt en gjennomgang av de ulike 
delene av planen slik den foreligger i dag, ble presentert muntlig av dirigenten. 

 
Styret forslår at kretsen bør ha en handlingsplan, en tydelig ramme for kretsens og klubbens 
verdier, mål og satsingsområder.  

 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 10.2 Vedtektsendring  

Dagens vedtekter: 
§11-2 (3) Bankkonti skal være knyttet til særkretsen, og skal disponeres av minimum to 
personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to 
personer i fellesskap. 
 
Forslag til endring: 
§ 11-2 (3) Bankkonti skal være knyttet til særkretsen og skal disponeres av to personer i 
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av begge i fellesskap. 
 
Dagens vedtekter: 
§17- 13 Ledere og nestledere velges enkeltvis 
 
Forslag til endring: 
 
§17-13 Leder og nestleder velges enkeltvis for to år av gangen. (Respektive valg hvert annet 
år slik at disse alltid overlapper). 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
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Vedtak: Forslagene ble vedtatt.  
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
Sak 11.1 
Forslag fra styret: 
Medlemskontingent for 2021 er kr 1500 for klubb + kr. 30 pr. medlem. Ingen endring 
foreslås. 

 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 
Sak 12  Vedta kretsens budsjett 

Forslag fra styret: Ett nøkternt budsjett, da Corona begrenser aktivitet. Satser på en del kurs. 
Budsjettet vises i teams og forklares. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Andreas 
 
Anne Cathrine Menne ber årsmøte om å gi styret fullmakt til å revidere budsjettet pr. 30.6. 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 13 Behandling av særkretsens organisasjonsplan 

Forslag fra styret: Organisasjonsplan blir vist på teams.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 14 Valg 
 
 14.1 Valg styre  

Forslag fremlegges, det blir så spurt om noen har andre forslag. Det foretas deretter 
håndsopprekning. 
 
Valg av styreleder: 
Alle forslag fra valgkomiteen presentert av dirigenten: 
Julie Klovholt Leonardsen velges som styreleder.  

 
Alle stemmer for. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt (17 stemmer) 
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 Valg av nestleder: Ikke på valg 
 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 

• Benjamin Sverderup velges som styremedlem for 1 år. (For ett år – den gjenværende 
perioden til Kåre/ Julies verv) 

• Harald Andreas Nome Kvam velges som styremedlem 2 år  

• Ellen Kullbotn velges som styremedlem 2 år  

• Camilla Nylander velges som styremedlem 2 år 
 

Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt (17 stemmer) 
 
Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Ragnhild Kjøren Lefstad og Vidar Ulvestad velges som varamedlemmer til styret (1 år). 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt (17 stemmer) 
 
Styret i Sør- Trøndelag Rytterkrets består fra 07.04.2021 av følgende personer: 
Julie Klovholt Leonardsen (2 år) 
Janne Bakken (valgt for 2 år i fjor, gjenværende periode 1 år) 
Bente E. Ryen (valgt for 2 år i fjor, gjenværende periode 1 år) 
Benjamin Sverderup (1 år) 
Harald Andreas Nome Kvam (2 år) 
Ellen Kullbotn (2 år) 
Camilla Nylander (2 år) 
Ragnhild Kjøren Lefstad (1 år)  
Vidar Ulvestad (1 år) 
 
14.2 Valg av kontrollutvalg  
Valgkomiteen hadde satt opp forslag som ble presentert i årsmøtet av dirigenten. 
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Kristian Nitter (2 år) og Janniche Lund Teigås (2 år) velges som medlemmer av 
kontrollutvalget.  
 
Varamedlem May Helen Erdal (valgt for 2 år i fjor) fortsetter sitt verv. 
 
Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt (17 stemmer) 

 
14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der kretsen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
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Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i andre 
representasjonsledd der kretsen har representasjonsrett. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.  Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 
møter i andre representasjonsledd der kretsen har representasjonsrett. 
  
 
 14.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomite med leder, medlemmer og 
varamedlem til valgkomiteen senest tre måneder før neste kretsting. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Cathrine (Kine) Menne 
 
Det avholdes digital håndsopprekning om noen stemmer mot forslaget. Ingen stemmer mot 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomite med leder, 
medlemmer og varamedlem til valgkomiteen senest tre måneder før neste kretsting. 

 
 

 
 
 
07.04.2021 
 

 
-----------------------------------------    
[Navn og signatur fra den/de som skrev protokollen]       
 
 
 

 
 
[Trondheim 17.4, 2021] 
 

                                                                                      
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
 

Ragnhild Kjøren Lefstad    Marita Christin Moen 
 


