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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

 

Dato: 23.03.2021 

Tid: 20.00-21.30 

Sted: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzQxOTE4NjgtNTVkZS00N2M2LWE0NDctNDBhOTNiMmU1MWM4%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3221735-26b9-4eac-ad0f-

4721757a50f8%22%2c%22Oid%22%3a%22f11762ce-c0fc-43a3-b05e-de7b2e7c4759%22%7d 

   

REFERAT 

 

Tilstede: Maria Lehmann (styreleder), Line Gundersen (kasserer), Berit Pedersen (styremedlem) og 

Monika Eggesvik (innkalt vara) 

Forfall: Anton Granhus (nestleder), Johannes Saxegård (styremedlem), Christina Løken (styremedlem) 

og Jon Kleppe (sekretær).  

 

Sak 21.15 Godkjenne innkalling, agenda og referat fra forrige møte – vedtakssak 

Mangler referater fra de to siste møtene. 

Godkjenner innkalling og agenda. 

 

Sak 21.16 Post/ info - orienteringssak 

- Referat fra møte med grenledere 

o Referat fra møtet med grenledere er sendt ut. Det kom ikke innspill til referatet.  

- Dialogmøte – anlegg med Viken Idrettskrets 

o Viken Idrettskrets har tatt initiativ til et samarbeidsforum for å styrke satsingen på 

anlegg. Dette er ment for å samle idrettsbevegelsen i Viken. Styreleder deltok på 

møtet.  

o Styreleders kommentarer etter møtet: 

▪ Ettersom alt ansvar for anleggsutvikling på kommunalt nivå ligger på 

idrettsrådene er det ønskelig med støtte fra idrettskretsen hos de idrettsråd 

som ikke har administrativt ansatte, men som utelukkende driftes på 

dugnad.  

▪ Miljø- og klimahensyn bør være i fokus, og idretten som helhet bør gå foran 

som gode rollemodeller ved å bygge klimavennlige idrettsanlegg.  

- Koronasituasjonen og oppfordring fra rytterpresidenten 
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o Styreleder sender e-post til klubbene om at vi støtter avlysninger av stevner som 

også går utover 12. mars. Teksten legges også på Facebook.  

o Styreleder sender e-post til forbundsstyret med ønske om at de uttaler seg om 

stevner i et lenger perspektiv. Konkurranseaktivitet bør ikke være det første som 

åpner når regjeringen letter på koronarestriksjonene, og et samlet forbund bør stå 

bak en ydmyk holdning til hva som faktisk er viktig i samfunnet nå og i nær fremtid. 

- Økonomi 

o Det er for få transaksjoner til at en økonomirapport er nødvendig denne gangen.  

- Rytterting 

o Som vedtatt på sist møte er styreleder meldt inn som delegat, med nestleder som 

vara. Fullmakt er signert av styreleder og styremedlem Line Gundersen.  

 

Sak 21.17 Økonomisk bidrag til Sprangdommerkomitéen - vedtakssak 

Styret ønsker ikke å støtte SDK med midler ettersom KR1-kurs allerede finnes i Grønt Kort, og at NRYF 

administrasjon jobber med dette nå. Det må være mulig å samarbeide bedre om dette enn at flere 

lager «sine egne» utgaver.  

Vedtak: SDK støttes ikke med 5000kr til digitalt kurs.  

 

Sak 21.18 Handlingsplan 2018-2022 

Handlingsplan skal vedtas på kretstinget. Styreleder forslår at 2021 blir et år hvor styret setter av tid 

til egne arbeidsmøter for å lage Handlingsplan 2022-2026 som kan behandles på krestinget 2022. Det 

planlegges å starte arbeidet i august 2021 da det er fordelaktig å ha slike møter fysisk.  

Styret støttet forslaget.  

 

Sak 21.19 Logokonkurranse - vedtakssak 

Det kom inn to forslag. Begge forslagene fra Line Gundersen. Forslag 1 vant, og ligger vedlagt. Det må 

digitaliseres, og tilføyes stiftelsesår nederst på hesteskoen.  

Vedtak: Ny logo blir forslag 1 fra Line Gundersen med den kommentaren som er nevnt.  

 

Sak 21.20 KM-statutter – vedtakssak 

Alle grenledere har gitt sine innspill, og det blir bare endringer for KM-D. Styreleder renskriver 

statuttene og sender til styret for redaksjonelle endringer innen 01.04.  

Vedtatt: Statuttene vedtas med de endringene som har kommet fra grenleder dressur.  

 

Sak 21.21 Klubbledermøte 28.04.21 

Det blir digitalt klubbmøte 28.04.21 kl. 18. Møte deles i tre: 
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Del 1: Status om nytt rideanlegg på Bekkevold  

Del 2: Hestesporten etter koronapandemien. Hvilken idrett ønsker vi, og hvordan skal vi tiltrekke oss 

flere medlemmer? 

Del 3: Åpent forum for spørsmål til kretsstyret, erfaringsutveksling mellom klubber mm.  

 

Styreleder spør om FORK ønsker å holde foredrag.  

 

Sak 21.22 Eventuelt 

- Møteplan 

o Møteplan endres. Nye datoer er 26/4 og 21/6. Begge digitale kl. 20.00.  

- KM 

o Bekymring rundt at KM-S arrangeres på gress. Her må vi være aktive i publiseringer 

både til klubber og i sosiale medier. 

o Bekymring om at vi ikke har arrangør til KM-D. Her må det gjøres en jobb med å få 

klubbene til å samarbeide. Også en jobb som grenleder.  

 

Halden, 23.03.21 

Referent: Maria Lehmann 

 


