
Protokoll: Styremøte 2022 01 12 

Selskap:  Sør-Trøndelag Rytterkrets 

Lokation:  Teams 

Dato:  12.01.2022 

Tidspunkt:  19:30 - 21:30 

Deltok:  Benjamin Sverdrup, Bente Elisabeth Ryen, Ellen Kullbotten, 
Ida Helen Svorkmo, Janne Bakken, Julie Leonardsen, 
Ragnhild Lefstad, Vidar Ulvestad  

Deltok ikke:  Camilla Nylander  

Referent:  Vidar Ulvestad (Vidar.ulvestad@gmail.com) 

Publiseret av:  Vidar Ulvestad (Vidar.ulvestad@gmail.com) 

Publiseret:  12.01.2022 20:59 

 

 

Sak 1 - Velkommen og Godkjenning av innkalling 

Beskrivelse/saksframstilling 

Styreleder åpner møtet  

 

Sak 2 - Valg av møteleder og referent 

Beskrivelse/saksframstilling 

Styreleder har ansvar for at møteleder og sekreter velges 

 

Sak 3 - Gjennomgang av Protokoller mht signering 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Hele styret signerer, fungerer som en lesebekreftelse 

 



Sak 4 - Orienteringssaker  

Beskrivelse/saksframstilling: 
 

 

Årsmøte 2022 og Valgkomite 

Beskrivelse/saksframstilling 

Valg av møtested og dato 

Protokoll: 

Går for digitalt årsmøte grunnet uvisshet rundt korona-situasjonen.   

Søndag 20. Mars kl. 18.00 på teams 

Årsberetning - årbeidet fordeles på styret (se egen tråd i facebook-gruppen) Julie setter sammen 
årsberetningen og styret går gjennom beretningen på neste møte 

 Styreleder sender ut innkalling til klubbene Inkl. Fullmaktsskjema hvor klubbene gir fullmakt til det 
antall representanter de kan ha med i årsmøte.  

• Under 50 (1 mandat) 

• Mellom 50-100 (2 mandat) 

• over 100 (3 mandat) 

Styrevalg 2021 

• Janne (står på valg til ny runde)   
• Bente (står på valg til ny runde)  
• Benjamin (står på valg til ny runde)  
• Ragnhild, 1 år (står på valg til ny runde)  
• Vidar, 1 år (står på valg til ny runde)  
• Kontrollkomite: Kristian Nitter og Janniche Lund - Teigås (ikke på valg)  
• Vara i kontrollkomite: May Helen Erdal er til valg.  
• Resten er ikke på valg i år.  

Valgkomité:   

Styret fikk fullmakt til å oppnevne valgkomite i fjorårets årsmøte. Styret kontakter aktuelle 
kandidater. Det er viktig at kandidatene representerer ulike klubber og interesser. 

Økonomi  

Godkjent Regnskap og Budsjett (sendes ut 1 uke før årsmøte)  

  



Er det ønske om sammenslåing av Sør- og Nord- Trøndelag rytterkrets?  

Vi tar opp dette dersom det meldes inn som sak til årsmøtet 

 

Status "travpark" 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Gjennomgang ved Ellen 

Protokoll: 

Møte før jul ble utsatt grunnet coronasmitte.  

Interessegruppa fra kretsen har forberedt en presentasjon fra kretsen/ klubbene om hva vi ønsker 
som skal presenteres på møte. Ellen har etterspurt ny møtedato.  

Positiv tone så langt i kommunikasjon med travet, men det er mye logistikk for å finne ut hvordan 
ting kan løses på best mulig måte . Ett viktig mål at det skal gå an å avholde flere stevner og 
konkurranser.  

 

Status terminliste og Teknisk personell 

Beskrivelse/saksframstilling 

Gjennomgang ved Julie 

Protokoll: 

Stevnekalender er sendt ut til alle klubber. Den er også elt på kretsens hjemmeside og facebook. En 
god del av det tekniske personellet har allerede skrevet seg opp på stevner.   

Vi mangler foreløpig datoer og kursholdere for kurs til teknisk, men prosessen er i gang. Julie følger 
opp i samarbeid med NTRyK og MRRK. 

 

Status KM-statutter 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Gjennomgang ved Julie 

Protokoll: 

Representanter fra klubbene spilte inn forslag til statutter under klubbsamlingen i november. 
Representanter i styret tar arbeidet videre. 

Status: 



• Dressur er ferdig 

• Kjøring har vi sammen med Nord- Trøndelag, så eventuelle endringer må gjøres i samråd 
med dem.  Julie følger opp 

• Sprang – Camilla følger opp  
• Feltritt – Janne. Tenke nytt – f.eks. endre navn fra KM til noe annet for å unngå at vi må 

forholde oss til regler laget for større kretser sør i landet som ikke passer i Trøndelag. Tre 
nivå 60, 80 og 90cm.  

 

Status økonomi 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Gjennomgang ved Andreas 

Protokoll: 

Regnskapet er ikke helt ferdig, Andreas ferdigstiller og leverer til revisjon 

Det er stabil økonomi i kretsen. Vi har søkt og fått en den støtte. Det vil vi gi tilbake til 
medlemmene. Vi lar vær å fakturere medlemskontingent for 2021 (ikke fakturert enda).  

Enstemmig vedtatt.  

Vi endrer fakturering til forskuddsfakturering f.o.m. neste utsending.  

- Fakturere i medio mai (etter samordna rapportering) 

Julie sender ut en mail med info til klubbene. 

 Stryk har i dag 2 bankkontoer. En aktiv og en som kalles team Midt-Norge. Sistnevnte er gammel og 
har ikke vært i aktivitet på mange år. Vi kan slette denne.  

 

Grønt kort 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Gjennomgang ved Ellen 

Protokoll: 

Mange nye kandidater som vil bli kursholdere. 5 nye + 6-7 gamle. Digitalt formøte torsdag 
20.januar.  

Storsamling 31. Januar i regi av rytterforbundet.  

Alle kretskontaktene skal ha ett møte i forkant av denne storsamlingen.  

  



Det blir grønt kort-kurs 5. - 6. februar på stall Øysand i regi av Vaadan i samarbeid med 
kretsen. Rideskolen på Øysand stiller med hester. Også mulig å ha med egen hest. Mulig å ta deler 
eller hele grønt kort denne helgen.  

 

Ny styreportal «BetterBoard» 

Beskrivelse/saksframstilling 

Protokoll: 

Vi tar igjen dette på neste møte.  

 
 

Sak 6 - Evt 

Beskrivelse/saksframstilling 

Her kan medlemmene ta opp ad-hock saker ved behov 

Protokoll: 

Pizzakveld, foreløpig ingen stor respons. p.t. 10 stk har trykket på "skal". Følges opp fremover av Ida 
Helen og Julie vurderes ift C19.  

 

Sak 7 - Neste møte 

Beskrivelse/saksframstilling 

Så langt mulig skal det settes tidspunkt for neste møte 

Protokoll: 

Må være i god tid før årsmøtet. Berammet til uke 9, torsdag 3. mars klokken 1930. Vidar sender ut 
invitasjon. 
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