
Protokoll: Styremøte 2022 03 03 

Selskap:  Sør-Trøndelag Rytterkrets 

Lokation:  Teams 

Dato:  03.03.2022 

Tidspunkt:  19:30 - 21:00 

Deltok:  Andreas Kvam, Bente Elisabeth Ryen, Ellen Kullbotten, Ida 
Helen Svorkmo, Julie Leonardsen, Ragnhild Lefstad, Vidar 
Ulvestad  

Deltok ikke:  Benjamin Sverdrup, Camilla Nylander, Janne Bakken  

Referent:  Bente Elisabeth Ryen (benry@trondelagfylke.no) 

Publiseret av:  Julie Leonardsen (julie.leonardsen@ntnu.no) 

Publiseret:  06.03.2022 19:35 

 

 

Sak 1 - Velkommen og Godkjenning av innkalling 

Beskrivelse/saksframstilling 

Styreleder åpner møtet  

Protokoll: 

Godkjent 

 

Sak 2 - Valg av møteleder og referent 

Beskrivelse/saksframstilling 

Styreleder har ansvar for at møteleder og sekreter velges 

Protokoll: 

Møteleder: Julie 

Referent: Bente 

 



Sak 4 - Orienteringssaker (opprett underpunkt etter behov) 

Beskrivelse/saksframstilling 

Planlegging årsmøte/ gjennomgang ved Julie 

Protokoll: 
 

Årsberetninger fra gruppene 

Beskrivelse/saksframstilling 

• Camilla Nylander - sprang 

• Ellen Øien Kulbotten - kjøring 

• Ragnhild Kjøren Lefstad - distanse 

• Janne Bakken og Benjamin Sverdrup feltritt 

•  Julie Leonardsen - dressur 

Protokoll: 

Mangler foreløpig årsberetning fra sprang og feltritt. 

Julie har begynt å sette sammen årsberetningen med fjorårets som mal.  

Innstilling fra valgkomiteen er mottatt. Gjenvalg på samtlige er foreslått. 

Julie sender ut teamslink og sakspapirer til klubbene tirsdag 15.03 

Foreløpig om årsmøte 

Påmeldt: Trollheimen, Oppdal, Blakstad, Bruråk, Melhus, Trøndelag og Vaadan. 

Saker: det er ingen innmeldte saker 

Småklubber med under 50 medlemmer har 1 representant med mandat. Kretsens nyeste aktør, 
Klæbu IL – hestesport er foreløpig ikke invitert til årsmøtet da de ikke var formelt tatt opp av 
særforbundet da invitasjonen ble sendt ut. Julie sender dem invitasjon når formelle papirer og 
medlemstall er på plass. 

 

Sak 5 - Vedtakssaker (opprett underpunkt etter behov) 

Beskrivelse/saksframstilling 

 

https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/100000168487945/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/100000442366140/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/671940020/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/581170882/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/100005061608807/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1312866762123318/user/583196422/?__cft__%5b0%5d=AZVkMBLDvSGQyA8raXDdD5K8DutxyHhhCF140pfm2hCkpdKjQS4YuEdas3CI2zoJhznRu1rtVXB6WvvssoIzaYuMAYVSMyZj1giyqep6zmaivJVHVVGSDahZ9uZAgkAk_BCQMjaLx_I2jny_Hpqp5sq8sXTTkZw2x8X-5IHT7T9Fm0O1-8u342MvieyneND_rKw&__tn__=-%5dK-R


Sak 6 - Status økonomi 

Beskrivelse/saksframstilling 
 
Gjennomgang ved Andreas 

Protokoll: 

2021 regnskap gjennomgått. Ble amputert år grunnet korona.  Kontingenter for 2020 ble innbetalt 
2021, vises derfor som korrigert.  

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å få postene overført fra gammelt system til Vismasystemet. 

MERK - Årsresultat på 20 000,- har ikke fakturert kontingent for 2021.  

 

Budsjett 2022 

Beskrivelse/saksframstilling 

Andreas presenterer forslag til 22-budsjett 

Protokoll: 

Budsjett hentet fra 2019 -regnskapet. Gjennomgått med korrigeringer. 

Det er en del punkter som ikke lenger er aktuelle. Det er f. eks ingen inntekter fra cuper er planlagt 
da rekruttkarusellen er gratis. Det er ingen kretstreninger per i dag, da klubbene selv arrangerer 
hyppige treninger i flere grener.  

Nedgang i medlemstall gjør at inntekt fra medlemskontingent har minket i senere år. Mulighet å øke 
medlemskontingenten gjennom å øke avgift per medlem for klubbene. Styret foreslår at det ikke 
gjøres endringer i 2022, men at medlemsavgiften økes fra 30 til 40 kr i 2023 slik at klubbene får 
mulighet til å justere egne medlemsavgifter. 

Søkbare tilskuddsmidler fra forbundet/ "post 3 - midler" kan tas med i budsjett. 

Inntekt fra kursing av teknisk personell kan tas med. Det er planlagt både banebygger- og 
stewardkurs i år. 

 

Sak 7 - Evt 

Beskrivelse/saksframstilling 

Her kan medlemmene ta opp ad-hock saker ved behov 

 



Sak 8 - Neste møte 

Beskrivelse/saksframstilling 

Så langt mulig skal det settes tidspunkt for neste møte 

Protokoll: 

Årsmøte 20.3 er neste møte, med mindre noe dukker opp i forkant. 

Nytt styre avtaler nytt møtetidspunkt umiddelbart etter årsmøte er avholdt. 
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