
Referat Kretsting 02.02.2022 
 
Sak 1: 
 
Nina Wasa ( ELVE) og Michelle Øien Loft ( ELVE) er tellekorps. Antall 
stemmeberettigede på Kretstinget er 10 stykker. Det er 2 fra ELVE, 1 fra ATLU, 2 fra 
HEDE og 1 fra NØST + 4 fra sittende kretsstyre. 
 
Sak 2: 
 
Leder beklager at papirene til kretstinget ble sendt ut alt for sent. 
Kommer også innspill på at det var 3 stykker deltagende på teams, da denne 
muligheten ikke hadde blitt informert til de andre deltagere. 
 
Innkallingen blir godkjent 
 
Sak 3: 
 
Trine Maren Aamodt Kurud blir valgt som møteleder 
Frøydis Wardenær blir valgt som sekretær 
Janne Syversen og NIna Wasa blir valgt som møtevitner 
 
Sak 4: 
 
Kommentarer på årets årsmelding så stemmer ikke årstallene på de respektive 
styremedlemmene basert på protokoll fra årsmeldingen 2021. Det er også glemt å 
skrive på flere av de representative klubbene på noen startende i forbindelse med 
lagkonkuransen og KM. 
Det kommer også innspill på at det har skjedd noe feil mtp utregningen under årets 
HM dressur. Noen av ekvipasjene har fått resultat basert på prosent fra en klasse, 
mens andre er det lagt sammen prosent fra to klasser. I HM dressur skal resultatet 
basere seg på prosent fra en klasse. Eventuelt tilby klubbene veiledning på innstilling 
på equip. 
Er også glemt å ta med at Trine Maren Åamodt Kurud har representert kretsen ved 
flere møter i idretskretsen og at Frøydis Wardenær og Elin Grinvold Gransletten 
representerte kretsen på digital konferanse for kretsene som het dressursporten 
lokalt 27 april 2021. 
Ann Cathrin Lubbe sitt navn er også stavet feil 
 
Årsmeldingen godkjennes med kommentarene. 
 
Sak 5: 
 
Kretsen har gått bra økonomisk til tross for liten aktivitet i 2021 
 
Regnskapet godkjennes 
 
Sak 6: 
 
Ikke kommet inn noen forslag 



 
Sak 7: 
 
Kretsstyret foreslår at kontigent for 2022 forblir uendret fra 2021. (30kr pr.medlem) 
Forslaget godkennes 
 
Sak 8: 
 
Innspill på at stevneavgiftene ser litt lave ut og at aktivitetsmidlene også bør 
reduseres. Bør også sjekke ut hva kretsen får pr start ut av den 25 kr NRYF tar så 
den posten bedre kan justeres. Oppfordrer det nye styret til å gjøre det og sende ut 
informasjon til klubbene når dette er gjort. 
Innspill på at kretsstyret bør øke kjøregodtgjørelse og dele ut møtegodtgjørelse til de 
i kretsstyret da det kanskje kan øke mer fysisk møtedeltagelse. 
 
Budsjettet godkjennes med kommentarer 
 
Sak 9: 
 
HM dressur: Overkvalifisering i senior klassen er fjernet etter enighet på 
terminlistemøtet. Forslag på at det legges til en MB på statuttene slik at senior 
klassene går i MC og MB. Avgift til kretsen er redusert fra 150 kr til 100 kr. 
 
HM sprang: Overkvalifisering i senior klassen er fjernet etter enighet på 
terminlistemøtet. Avgift til kretsen er redusert fra 150 kr til 100 kr. Ønskelig at man 
vurderer på terminlistemøte 2022 om klassen for senior evt bør settes ned 
 
KM dressur: : Overkvalifisering i senior klassen er fjernet etter enighet på 
terminlistemøtet. Avgift til kretsen er redusert fra 150 kr til 100 kr. Ønskelig at man 
vurderer på terminlistemøte 2022 om klassen for senior evt bør settes opp til MC og 
MB 
 
KM sprang: Endring i ordlyd i starten av statuttene slik at KM sprang skal avholdes 
innen utgangen av september. Overkvalifisering senior er også her fjernet og avgift til 
kretsen er redusert fra 150 kr til 100 kr. 
 
Lagkonkuranse sprang: Resultatberegningen er endret slik at poengene skal baseres 
på World Cup tabellen uavhengig av antall startende. Avgift til kretsen reduseres til 
250 kr pr lag 
 
Lagkonkuranse dressur: Poengberegningen endres i forhold til jo høyere klasser man 
rir. De skal da regnes ut slik : LC ganges med 1,0 %. LB ganges med 1,02%. LA 
ganges med 1,03%. MC ganges med 1,04%. MB 1,05%. 
Endringene legges inn i statuttene og sendes ut til klubbene 
 
Sak 10: 
 
Styret skal reduseres slik det ble godkjent på årsmøte 2021. Den som blir valgt inn 
som ungdomsrepresentant vil få møterett, men ikke stemmerett. 
 



Innspill på at det bør skrives inn i lovnormen hvordan styresammensetningen skal se 
ut. 
 
Styret for 2022 
 
Leder : Frøydis Wardenær ( HEDE) på valg 2023 
 
Nestleder: Martin Pettersen (ATLU) på valg 2023 
 
Styremedlem : Bjørn Berntsen (HEDE) på valg 2023 
 
Styremedlem : Aina Digerud ( KORK) på valg 2023 
 
Vara : Elin Grindvold Gransletten (NØST) på valg 2024 
 
Ungdomsrepresentant : Maria Haugom (HEDE) på valg 2024 
 
Leder og Nestleder velges for 1 år om gangen 
Styremedlemmer og vara velges for 2 år om gangen 
Ungdomsrepresentant velges for 2 år om gangen. 
 
Nye styret godkjennes av kretstinget. 
 
Kretsstyret foreslår at styret selv oppnevner kandidater / representanter til forskjellige 
overordnede represantasjonsoppgaver. 
 
Kretsstyret foreslår at styret selv oppnevner revisor til å vurdere kretsens budsjett og 
regnskap. 
 
Kretstinget godkjenner dette. 
 
Neste års valgkomite: 
 
Trine Maren Aamodt Kurud (HEDE) 
Amund Brenderyen ( HLYNUR) 
 
Vara : Sylvia Dahl (HEDE) 
 
Kretstinget godkjenner neste års valgkomite 
 
 
 
 
 
 


