Referat SUS møte 26.mars 2021
Tilstede: Jan Auen Hafskjold, Stein Endresen, Line Brusletto, Mikael Kolind, Cathrine
Tholo; Solveig F Newermann, Tom Vidar Gjeldnes, Tony Andre Hansen,
Morten Aasen (tilstede sak 15/21), Thea Backe Jansen, Heidi Næsselqvist
Frafall:

Siri Evjen

Dato : 26/03/2021
Sted : Teams kl. 10.00-11.00

Saksliste
Sak 14/21
Koronasituasjon/Terminliste
Start av stevner etter 11.april. SUS planlegger møte 13.april for å se på nye tiltak som regjeringene
kommer med etter påske. SUS vil da ta en beslutning om 1 avd Norgesserien. NRYF admin lager nyhet
på rytter.no for å informere om dette.
Vedtak: 13.april kommer info fra SUS om gjennomføring av 1 avd Norgesserien og samt om man kan
sette i gang med stevner etter nye tiltak fra regjeringen.

Sak 15/21
KOHS – Morten Aasen deltar
Det blir to helger med stevne i Oslo, nasjonalt sprangstevne første helg så dressur/para i uken før
KOHS starter. Morten lager forslag til stevneinvitasjon for 1 helgen som er nasjonalt. SUS/lagledere
ønsker at 1 helgen skal omfavne flest mulig.
Vedtak: Morten lager forslag til stevneinvitasjon som blir sendt til SUS/lagledere.

Sak 16/21
Info fra admin/lagledere
Info fra admin og lagledere om webinarer og tiltak som er gjort for alle grupper, samt videre
planlegging. Alt er veldig usikkert både med korona/herpes viruset, men alle er veldig klare for å
komme i gang.
Vedtak: Lagledere blir med på møter fremover.

Sak 17/21
Oppfølgingssaker
Lage Kriterier til arrangør NM/Lag NM arrangører, regionalsamlinger, Sprang awards
Vedtak: Følgende saker følges opp videre.
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SAK 18/20
Annet/Eventuelt
Jan Auen og Thea lager ett forslag til sportssjef om meeting avgift på våre store nasjonale stevner.
Vedtak: Thea sender forslag til om meeting avgift til sportsjef som må taes opp med generalsekretær
for vurdering eventuelt sendes til TKr.
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