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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

 

Dato: 23.11.2021 

Tid: 19-21.30 

Sted: Kalnes VGS, klasserommet i ridehuset 

   

REFERAT 

 

Til stede: Maria Lehmann, Line Gundersen, Berit Pedersen, Monika Eggesvik og Jarl Guld.  

Forfall: Anton Granhus, Johannes Saxegård, Christina Løken og Jon Kleppe.  

 

Sak 21.54 Godkjenning av innkalling, agenda og referat fra forrige møte 

Godkjent. 

 

Sak 21.55 Post/ info 

- Styreleder orienterer 

o Deltatt på lederforum i regi av Viken idrettskrets 

o SDA-kurs er gjort digitalt og NRYF vil automatisk fakturere kretsen for de som går 

videre i utdanningsløpet. Dette vil skape merarbeid for oss og dette følges opp i 

møte med NRYF i desember 

o Valgkomiteen til Viken idrettskrets ønsker forslag til kandidater til nytt styre som skal 

velges på tinget 2022. Styreleder sender forespørsel til klubbene om de har egnede 

kandidater.  

- Kasserer orienterer 

o Delte ut økonomirapport 

o Det blir mest sannsynlig et underskudd i 2021 

- Grenledere orienterer 

o Grenleder sprang har gitt beskjed om at hun ikke ønsker å fortsette som grenleder i 

2022 

- Øvrige orienteringer 

o DDA-kurs helgen 27.-28.11 trenger flere demoryttere. 8 påmeldte deltakere. 

o Det har kommet inn ønske om SD1-kurs i 2022 

o Ungdomskonferansen går som planlagt – 8 påmeldte deltakere  

 

Sak 21.56 Handlingsplan 2022-2026 
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Ferdigstilt og legges frem på kretstinget.  

 

Sak 21.57 Terminlista 2022 

KM-S tildeles MOHSK og RORK i samarbeid på bakgrunn av en anbefaling fra grenleder. Foreløpig 

ingen kollisjoner med nasjonale stevner. Avventer fortsatt nasjonal terminliste for dressur.  

 

Sak 21.58 Kretsting 2022 

- Balke gård – Line booker 

- Styrets årsberetning – styreleder 

- Økonomisk årsberetning – kasserer 

- Dirigent: Nestleder – styreleder spør 

- Protokollfører: Styreleder 

 

Valgkomiteen vil ha styrets ønsker til kompetanse til nytt styre: 

- Personer som ønsker å være grenledere i sprang og dressur 

- Person som vil lede ungdomsarbeid  

- Person som liker å jobbe med sponsorer  

Styret ønsker at grenleder sprang og dressur skal fordeles på styremedlemmer neste år. Dette for å 

holde en tettere dialog med grenledere. 

 

Sak 21.59 Årets ildsjel og årets klubb 2021 

Er vedtatt og offentliggjøres under ungdomskonferansen 2021.  

 

Sak 21.60 Informasjonsflyt innad i styret 

Styreleder spør hvor mye informasjon styret ønsker mellom styremøtene. Styret er tilfredse med at 

saker følges opp fortløpende og refereres på styremøter. Styret ønsker å få mulighet til å komme 

med innspill til møter styreleder skal delta på.  

 

Sak 21.61 Eventuelt 

- Søke bingomidler – Monika holder i det.  

 

Sarpsborg, 23.11.21 

Referent: Maria Lehmann 


