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Sak 1 // Godkjenning av de fremmøtte representanter. 
Stemmeberettigede representanter: 

- AGR: Anette Andersen, Svein Tore Larsen og Silje Eiken 
Brekka: Hans Ole Heen, Kristine Knudsen og Dagrun Evensen 

- Bykle og Hovden Rideklubb: ikke påmeldt 
- Froland Rideklubb: Vilde Polle Nøtnes 
▪ Hrani Islandshestforening: Ingrid Compton og Cindy Gutierrez 

Hrimfaxi: ikke påmeldt 
• Høvdingen IL: ikke påmeldt 
- Nedre Setesdal Rideklubb: Monica Larsen 
- Risør Ride og Kjøreklubb: Christian Henriksen 
▪ Valle Rideklubb: ikke påmeldt 

I tillegg til klubbenes utsendinger så har sittende styre stemmerett. Følgende stemmer for 
styret i dag: Emil Flatn, Frode Madsen, Camilla Pedersen, Cecilie Knutsen, Susanne Neset, 
Anna Svenningsen, Karoline Elvebakk (vara stemmer pga Trine Jonasen ikke kunne stille) 
Anne Refvik Moland, Hanne Celine M. Boye og Noah Larsen. 

Totalt antall stemmer: 21 

Øvrige til stede: 
- Fra valgkomite: May-Linn Larsen og Torstein Eiken 
- 	Øvrige: Tine Skoftedalen Fossing fra NRYF og Olav Magne Moheim, 

Årsmøtets vedtak i sak 1: 
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent. 

Sak 211 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
Forslag til forretningsorden: 

I. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgte sekretærer. 
2. Taletiden for saksinnleder er 5 min. Utover dette er taletiden 3 min, første gang, 2 min, andre 

gang og 1 min, tredje gang. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Den som 
forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid. 

3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. 
4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med det unntak som er nevnt i 

lovene. 
5. 1 protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. 
6. Protokollen skal godkjennes og underskrives av de to valgte årsmøterepresentantene. 

Kretsstyrets forslag: 
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

Årsmøtets vedtak i sak 2: 
Enstemmig godkjent. 

Aust-Agder Rytterkrets 
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Sak 3 // Valg av dirigent, sekretær og rep. til å underskrive protokoll. 

Det innstilles følgende: 
• Møtedirigent: Emil Flam. 
- Møtesekretær: Cecilie Knutsen. 
▪ Klubbenes rep.: Christian lIenriksen fra Risør Ride og Kjøreklubb og Ingrid Compton 

fra Hrani Islandshestforening. 

Årsmøtets vedtak i sak 3: 
Enstemmig godkjent. 

Sak 411 Behandling av årsberetning 2020. 

Styret 
Styret i Aust-Agder Rytterkrets har i perioden 2020 til 2021 bestått av følgende medlemmer i 
følgende poster: 

Navn Klubb Verv/post Valgperiode 
Emil Ham AGR Leder 2020-2022 
Frode Madsen AGR Nestleder 2020-2021 
Catnilla Pedersen AGR Kasserer 2020-2021 
Cecilie Knutsen AGR Sekretær 2020-2022 
Susanne Neset Froland Rideklubb Styremedlem 2020-2021 
Anna Svenningscn Ilrani Islandshestforening Styremedlem 2020-2022 
Trine Jonasen Hrani Islandshestforening Styremedlem 2020-2021 
Anne Refvik Moland AGR U.rep 2020-2022 
Hanne Celine M. Boye AGR U.rep 2020-2022 
Noah Larsen AGR U.rep 2020-2021 
Karoline Elvebakken Hrani Islandshestforening Vara 2020-2022 
Nina T. Heen Brekka Rideklubb Vara 2020-2021 
Alexandra Myhren AGR Vara 2020-2021 

Kretsstyrets årsberetning 

Av naturlige, og svært kjente årsaker, har 2020 vært et utfordrende år å bedrive alminnelig 
styrevirksomhet Likevel har overnevnt kretsstyre møttes til styremøte fire ganger, hvorav ett 
av disse ekstraordinære (kansellering av kretsleiren i 2020). Det kan videre nevnes at utover 
møtene så har kretsstyret hatt jevnlig dialog på Facebook, telefon og e-post. 

Etter årsmøtet i 2020 var det for oss tydelig at årsmøtet hadde gitt oss et mandat om å gjøre 
kretsen mer åpne, strukturerte og transparente. Vi tok dette på alvor fra første møtet og sørget 
for nye systemer for protokollføring, datarom og kommunikasjonskanaler som skulle ha høy 
grad av gjenbruksverdi og åpenhet. 

Utover arbeidet med ny struktur har det idrettslige arbeidet engasjert kretsen. På senhøsten var 
det som kjent en relativt stabil «korona-situasjon». Det gjorde at vi fikk trygghet til å satse 
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mot en kretsleir av store dimensjoner på AGR. Kretsleiren i 2020 ble planlagt i et betydelig 
større format med flere grener og deltakere enn tidligere. 

Med AGR, feltritts anlegget på Tromøya og kjøre gruppa i AGR gikk vi mot en kretsleir med 
treninger i sprang, dressur, feltritt, islandshest og kjøring. I tillegg var det planlagt både 
oppvisning i voltige, leker, matservering og grønt kort. 

Når det ble kjent at den andre bølgen til korona var såpass på anmarsj at kommune, klubb og 
øvrige interessenter begynte å bli urolige for at vi «hentet» deltagere fra hele Agderregionen 
så måtte vi se oss nødt til å avlyse kretsleiren i 2020. 

Avlysningen var dumt og trist, men for alles beste. Eneste lysglimt som her er å nevne er at vi 
fikk gjennomført grønt kort kurset som planlagt. Her fikk vi gjennomført utdanningen av 20 
unge lovende i grønt kort! 
Gjennom høsten stod arrangement av SM som neste tema for kretsstyrct. Vi ble tidlig gjort 
kjent med at gjeldende regelverk for SM i sprang var både mindre interessant for deltagere og 
arrangører. Vi gjorde derfor en større jobb sammen med VARK i å utarbeide nye statutter i 
nytt format. Formatet kaller vi «NM light» og har som formål å gi deltakerne trening i NM-
formatet, samt gjøre det enklere og mer attraktivt for arrangører å arrangere. 

Dessverre har også korona lagt lås på arrangementet i SM i 2020, men vi håper og tror at 
2021 er året da de nye statuttene endelig rar vise sin verdi. De nye statuttene er videre planlagt 
overført til andre grener slik at de også følger samme «formel». 

Innen årets slutt var det av vår interesse å sikre at våre tap ikke gikk på bekostning av 
egenkapitalen. Gjennom søknader har kretsen tått tilslag på samtlige støtteordninger vi har 
søkt om. Det har ført til at vi har hatt en netto egenkapital økning på omtrent kr. 43 000 i 2020 
(mot budsjettert kr. -7 000). Dette håper vi kan komme godt med i tiden fremover. 

Kretsstyret takker for tilliten gjennom året som har gått. 

Med vennlig hilsen, 

Kretsstyret i Aust-Agder Rytterkrets 

Idrettslige representasjoner og resultater 

AGR sine medlemmer er aktive innen mange grener som sprang, dressur, feltritt, kjøring og 
voltige. AGR har i 2020 avhold 3 Elitestevner, 3 Landstevner, 5 D-stevner og 3 UK stevner i 
sprang. 1 tillegg har AGR arrangert innendørs NM i sprang for juniorer etter en hastig 
avlysning fra opprinnelig oppsatt arrangør. 

Klubbens medlemmer har utvist flere gode resultater, vi nevner noen: 
- 11. plass for Pål Ham i CS13* Grand Prix på Lillestrøm (NOR). 
- 	Mikkel Flam med Ramir de Revel vant NM Sølv for YR i Drammen den 9. August. 
- Marthe Øya Stokka med Paola Ladies Choice vant NM Sølv for Children i Drammen 

6.-9. August. 
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- Pernille Lunde med SL Safe IV vant NM Sølv for Ponni Kat. li Drammen 6.4. 
August. 

• Victoria Celine Dalen med Catoo Bi Du vant innendørs NM Bronse på AGR den 6.-8. 
november 2020. 

1 dressur har det vært avholdt 2 Distrikt stevner og I UK stevnet. 

I voltige har det vært avholdt ett L-stevnc. Voltigegruppa har ukentlige treninger med ca 12 
aktive utøvere. 

AGR har også noen medlemmer som driver med kjøring og de har reist på stevner til 
Jarlsberg og Melsom og Epona og begge gangene fått gode plasseringer. De har et godt 
samarbeid med våre naboer i Vest på Epona som har invitert til ukentlige kjøre treninger 
fremover. Dette er en gren i vekst. 

Brekka Rideklubb har arrangert 1 L-stevnet og 2 D-stevner i feltritt med knøttecup, og ett 
D/UK i sprang. Brekka var best i landet i icrtøttecup. Klubben hadde to ekvipasjer som deltok i 
feitritt NM og for andre år på rad vant Kristine Tymes Heen med Ealgary B NM Gull for YR 
på Skesmo Rideklubb den 12-13 september i 2020. Brekka stilte også til start i lag-NM 
feitritt. Brekka Rideklubb har også oppnådd årsbeste i Norge hva gjelder antall Knøttecup 
deltagere. 

Bykle og Hovden Rideklubb er godt i gang med å bygge Fjellgardshallen. Bygget vil 
inneholde ridehall, stall, kafe, lagerboder og utegangsområde for hester. Etter hvert skal de 
også bygge utendørs ridebane. De har ikke arrangert konkurranser, men håper å få det til når 
hallen er helt ferdigstilt. De har i høst arrangert Grønt kort kurs og kurs for medlemmer som 
ønsker å ta BE sertifikat i samarbeid med kjøreskolen på Evje. De har en god dugnadsånd i 
klubben sin. 

Froland Rideklubb arrangerte i oktober «pay and jump» for første gang og de har avholdt 
grønt kort kurs. Froland er store innenfor distanse og kjøring, dc har avholdt 4 distanseritt i 
2020. De har to ekvipasjer som deltok i distanse junior NM og Lag NM. Innenfor kjøring har 
de ca. 10-15 stk. som er aktive og har konkurrert med gode resultater. 

Hrani har avholdt jevnlige samlinger for sin konkurransegruppe på ca. 10 deltakere og de har 
avholdt 2 stevner, ett klubbmesterskap og ett turhest-stevnet. T tillegg har de arrangert felles 
rideturer, treninger, samlinger og dugnader. Klubben har flere ryttere som har vært aktive på 
stevner som har blitt avholdt innenlands, og det har blitt flere gode resultater. De er en klubb i 
vekst og har mange engasjerte medlemmer. De har i 2020 fått oppgradert innebanen sin. 

Høvdingen Hestesport holder til i Høvåg og har ca. 30 medlemmer. Hestene står på private 
staller spredt rundt i bygda. De disponerer to grusbaner, rundpaddock og feltrittbane og håper 
på sikt å få bygge ridehall. De holder jevnlig treninger med Malvin Paulsen som underviser i 
både sprang, dressur og feltritt. Høvdingen har ikke arrangert noen konkurranser, men har hatt 
hanetreinger flere ganger. De har fokus på glede, inkludering og hestevelferd. 
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Hrimfasi er lokalisert i Risør. De mest aktive medlemmene der driver med islandshest, de 
reiser en del rundt på stevner og kurs. De samarbeider med 4 andre islandshest-klubber i 
Telemark om Telecup som er en gangartskonkurranse og unghestvisning. De har arrangert 
temakvelder hvor hovslager, veterinær og f6rekspert har holdt foredrag. 

Nedre Setersdal disponerer feltrittsbane, utebane, ridehus, padocker og stall. De har 
gjennomført barneridning, flere dugnader og «byttedag» for salg/bytte av brukt utstyr. 

Risør ride og kjøreklubb har ca. 20 hester oppstallet, de fleste driver med sprang, fra 
hobbynivå til konkurransenivå på lands- og elitestevner. Det er flest unghester, men også 
noen eldre erfarne hester. De har rideskole I til 2 dager i uken. Hver onsdag kommer Gitte 
Ham og underviser. 

Valle Rideklubb har i 2020 hatt en aktiv ekvipasje som har konkurrert i feltritt. De har hatt 
fokus på opprusting av ridebane, de har fikset gjerder, grøftet og lagt på noe mer masse, 
mange dugnadstimer har gått med. 

Årsmøtets vedtak i sak 4: 
Årsberetning godkjent. 
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Sak 5 // Behandling av regnskap 2020. 
Regnskap 2020. 
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Balanserapport 2020— ukorrigert. 
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Balanserapport 2020— korrigert. 
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Årsmøtets vedtak i sak 5: 
Enstemmig godkjent. 
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Sak 6/I Innkomne forslag og saker. 
Sak 6.1 // Sammenslåing av AARK og VARK. 

Sammenslåing mellom Aust-Agder og Vest-Agder rytterkretser har vært et gjentagende tema 
for begge kretser i lengre tid. I året 2020 kom det på nytt opp til vurdering i kretsstyret da 
enkelte rammebetingelser for kretsen hadde endret — da særlig økonomi og gjeldende 
lovnorm. 

Kretsstyret innledet derfor ila høsten 2020 samtaler med kretsstyret i VARK og kretskontakter 
i NRYF for å undersøke interessen for sammenslåing — begge aktører er svært positive til at 
VARK og AARK slås sammen i nær fremtid. 

Følgende forhold er vurdert av kretsstyret ved en sammenslåing: 

Robustbet Rytterkretsen er som kjent et organisasjonsledd underlagt NRYF og 
NRYF sine retningslinjer for kretsen. Rytterkretsen er videre pålagt å 
følge NRYF sin til enhver tid gjeldende lovnorm for rytterkretser. Denne 
lovnonnen er «ufravikelig og inneholder et minimum av det 
rytterkretsen må ha i sin egen lov.» 

I gjeldende lovnorm heter det (§ 15 pkt. 2a.) at styret sammen med 
representanter fra klubbene har stemmerett ved årsmøtet. For mindre 
kretser vil denne regelen lede til at det sittende styret får en stor makt. 

Kretsstyret ser at denne regelen gir sittende styret i AARK inntil 40% av 
samtlige stemmer (dvs, ikke langt unna alminnelig flertall). Dette 
utfordrer kretsens evne til å være en sunn demokratisk organisasjon over 
tid. 

økonomi 1 Szerkretsstøtten er en støtte som gis AARK mottar av Agder idrettskrets. 
(særkretsstotte) Støtten har historisk vært AARK sin største økonomiske bidragsgiver. 

I 2019 ble Aust-Agder og Vest-Agder idrettskretser slått sammen. I 
2020 ble videre deres fordelingsnøkkel for særkretsmidlene harmonisert. 
Grovt sett førte harmoniseringen til at de større særkretsene (etter 
klubber og medlemstall) fikk mer, mens de mindre fikk mindre. 

For AARK førte dette til at kretsen fikk et betydelig redusert bidrag i 
2020 (mottatt kr. 9 500,- mot budsjettert kr. 25 000,-). 

Hvordan fordelingen vil bli i 2021 er pi. ikke kjent, men det er 

kommunisert at den mest sannsynlig vil være på nivå med støtten gitt i 
2020. 

økonomi 2 «Stevnetier»-inntekter er inntekter som stammer fra medlemsklubbenes 
(stevnetier) D-stevner. Når en ekvipasje deltar på et slik stevne øremerkes en del av 

inntekten for senere mottagelse av kretsen. 
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Stevnetierinntektene antas å være noe større i AARK enn i VARK, men 
ikke av betydelig grad. 

Idrett og 
resultater 

Fra et sportslig ståsted er mer eller mindre alle grener underlagt NRYF 
godt representert i begge kretser. Men det er også klart at enkelte grener 
kun er å finne i den ene kretsen. 

Altså kan aktiviteten i hver krets sies å være mer komplementære — og 
slik sett bør ingen grener komme negativt ut av en sammenslåing. 

Deltagelse i 
kretsstyret 

Deltagelse i kretsen og kretsstyret har tidvis vært utfordrende for begge 
kretser. Sammenslås kretsene forventes dette bedret. 

Teknisk 
personell 

Tilgangen til — og utdanningen av — teknisk personell er for klubber i 
begge kretsene utfordrende. Forholdene for å arrangere kurs for teknisk 
personell, grønt kort, mv. antas bedret da arrangementet kan fordeles på 
flere. 

Stevnekalender Over tid antas det at dersom klubbene i Agder ikke koordinerer sine 
stevnekalendere så kommer alle involverte dårlig. I et sammenslått 
Agder vil dette kunne gjennomføres i bedre grad. 

Avstander Avstander i gamle og nye Agder er, og vil mest sannsynlig alltid være en 
utfordring. Keks. ønsker man å reise til Valle Rideklubb fra Arendal og 
Grimstad Rideklubb må man belage seg på en 180 km. lang reise. 

Likevel er det meste av aktiviteten i kretsene konsentrat i beltet litt sør 
for Kristiansand til litt nord for Arendal. I dette området bygges det mye 
ny vei som gjør reisevei kortere og raskere. I tillegg er nye løsninger for 
digital undervisning på god vei inn i ridesporten som gjør avstandene 
kortere. 

Det er for begge kretser av interesse at ved en sammenslåing så skal begge kretser 
representeres så likt som mulig i en ny krets. Begge kretsers opparbeidede egenkapital før en 
evt. sammenslåing ønskes pr. nå fordelt så rettferdig som mulig. Det vil si fordelt til 
formål/klubber der egenskapen har oppstått. 

Når det gjeldende prosess for sammenslåing har vi i samråd med NRYF og NIF fått det fortalt 
at følgende «trestegs-prosess» vil gjelde ved en sammenslåing: 

Steg I: Årsmøtet i begge kretser sier «Ja» til sammenslåing. 
Steg 2: Kretsstyrene avtaler formalia ved sammenslåing (org.nummer, kontoer, navn, 
osv.), samt særlige forhold ved sammenslåing («særeie», «særfordeling», osv.). 
Steg 3: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i begge kretser på samme tid/sted hvor 
sammenslåing gjøres og nytt styre settes. 
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Forslag til vedtak fra kretsstyret: 
Det anbefales fra kretsstyret at årsmøtet gir kretsstyret mandat til å fortsette arbeidet med å slå 
kretsene sammen. 

Årsmøtets vedtak i sak 6: 
Enstemmig vedtatt at kretsstyret Mr mandat til å tilrettelegge for sammenslåing med VARK. 

Sak 7 // Fastsette kontigent. 

1 2020 har kontingenten for medlemsklubber vært som følger: 

Klubber under 100 medlemmer: kr. 500,-
Klubber over 100 medlemmer: kr. 1000,- 

Forslag til vedtak fra kretsstyret: 
Det foreslås at kontingenten holdes fast for perioden 2021-22. 

Årsmøtets vedtak i sak?: 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 811 Behandling av budsjett 2021. 

For 2021 planlegger kretsstyret at egenkapitalen reduseres kraftig. Deler av begrunnelsen til 
dette er at det virker for krctsstyret uhensiktsmessig at egenkapitalen til kretsen skal være høy 
over tid (godt over kr. 100 000,-), samt at 2020 ble et år mer eller mindre uten kostnader av 
særlig grad. 

Busjett 

Tekst Inntekter Kostnader 

Medlemskonti enter kr 6 000 
Stevneinntekter kr 13 000 

Særkretsmidler kr 10 000 
Momsrefusjon kr 6 500 
Kretsleir kr 50 000 kr 80 000 

Andre inntekter kr - 
Teknisk personell kr 30 000 

Støtte etter søknad kr 50 000 
Andre driftsutgifter kr 5 500 

SUM kr 	85 500,00 kr 165 500,00 

Medlemskontingent 
Dersom kontingent er på nivå med 2020 er denne uendret. 
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Stevneinntekter 
Noe nedjustert fra resultatet i 2020 pga. korona-restriksjoner, samt at virker mer sannsynlig at 
klubbene arrangerer færre stevner der det er inntekter til kretsen (klubbstevner ved mye 
smitte, lands-klitestevner ved lite smitte). 

Momsrefusjon 
Noe mindre inntekter i 2021 pga. lavere kostnader i 2020. 

Kretsleir 
Det jobbes mot en kretsleir i 2021 i samme «ånd» som det som var planlagt i 2020 og håper 
med det at vi får vekket til live interessen for idrettene våre! 

Andre inntekter 
Det er naturlig å tenke seg at vi kan søke midler i tråd med 2020, men dette er såpass usikkert 
at det vurderes å ikke høre hjemme i et budsjett. 

Teknisk personell 
Vi ønsker at 2021 blir et «krafttak» for teknisk personell i kretsen. Teknisk personell er en 
svært viktig komponent i gjennomføringen av aller stevner i kretsen. 

Støtte etter søknad 
12021 ønsker vi i kretsen at flere klubber søker om støtte — særlig ønskes det å støtte 
breddeaktiviteter her. 

Årsmøtets vedtak i sak 8: 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 9/I Valg. 
Sak 9.1 // Valg av kretsstyre. 

Valgkomiteens innstilling for styret i MRK 2021. 

Vi har pratet med styret, og de foler det fungerer bra, men pga. Covid situasjonen  har det 
vært utfordrende. De begynner å få gang i planene sine, og har allerede gjort mange bra ting 
som bl.a. endring av Statutter for Sørlandsmesterkap Sprang. 

Vi synes derfor dei ikke skal gjøres noen store endringer for styret, Camilla B. Pedersen har 
bedt om å slippe kasserer jobb, så der ønsker vi Elisabeth IVellevold Phaff inn. Styremedlem 
Trine Johansen ønsker seg ut, og her har vi flyttet vara Karoline Elvebakken opp som 
styremedlem. Noah Larsen har sluttet med hest og vi har fått inn Olav Magne Moheim som ny 
ungdomsrepresentant. fl har prøvd å opprettholde kjønnsfordeling og representanterfra 
flere klubber, noe som er anbefalt av NIF. Dette er enstemmig av valgkomiteen 2021. Leder 
May Lin Larsen, Grethe Aaser, Torstein Eiken, Lisbeth Refvik og Thomas Sagmoen. 

Posisjon Navn Klubb 2021 2022 

Styreleder Emil Ham AGR - På valg 

Nestleder Frode Madsen AGR På valg (2 år) - 

Styremedlem/sekretær Cecilie Gjerstad AGR - På valg 

Styremedlem/kasserer Elisabeth K. Phaff AGR På valg (2 år) - 

Styremedlem Anna Svenningsen Hrani Islandshest - På valg 

Styremedlem Susanne Neset Froland Rideklubb På valg (2 år) - 

Styremedlem Karoline 
Elvekakken 

Hrani Islandshest På valg (2 år) - 

Varamedlem Alexandra B. Myren AGR På valg (2 år) - 

Varamedlem Nina T. Heen Brekka Rideklubb På valg (2 år) - 

Varamedlem Linn Lassesen Brekka Rideklubb På valg (I 
år)* 

På valg 

Ungdomsrep. Anne R. Moland AGR - På valg 

Ungdomsrep. Hanne Celine B. 
Madsen 

AGR - På valg 

Ungdomsrep. Olav Magne 
Moheim 

AGR På valg (2 år) - 

Revisor Tone Guttormsen 
Nils Ivar Gundersen 

Froland 1k ideklubb 
AGR 

- På valg 

* På valg i I år pga. flytte av Karoline t'l styremedlem. 

Årsmøtets vedtak i sak 9.1: 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
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Sak 9.211 Valg av valgkomité. 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsstyret gis mandat til å velge en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer. 

Årsmøtets vedtak i sak 9.2: 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 9.3 // Valg av representanter til ting og møter. 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsstyret gis mandat til å velge representanter til ting og møter i de organisasjoner kretsen 
er tilknyttet. 

Årsmøtets vedtak i sak 93: 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 10 // Bestemme sted for neste årsmøte. 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsstyret gis mandat til å bestemme sted for neste årsmøte. 

Årsmøtets vedtak i sak 10: 
Enstemmig vedtatt. 

Møte heves. 

Godkjenning av klubbenes representanter. 

Dato: cS/o 
	

Dato: 

Sted: Ply2--f\ack\ 
	

Sted: 

Zt 	avi.  A-SCA-vi-Æsa 
rid Conyofl 	 Christian Henriksen 
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