
Saksliste styremøte 13/4-2022 
  
Sted : vandrerhjem kl 18.00 
  
Alle i styret er varslet i forkant. Aina og Elin deltar via teams. Resten fysisk møte på Hamar 
Vandrehjem 
  
Sak 1: 
  
Konstituering av styret. 
  
Leder : Frøydis Wardenær 
Nestleder: Martin Pettersen ansvarlig for hjemmeside og facebook 
Kasserer : Aina Digerud 
Sekretær : Bjørn Berntsen 
Vara : Elin Grindvoll Gransletten 
Ungdomsrepresentant : Maria Haugum, ansvar for Instagram og snapchat 
  
Sak 2 : 
  
Gjennomgang av protokoll fra kretstinget og innkomne forslag til det nye kretsstyret 
  
Tilby opplæring i forhold til både equip og nryf stevne. Aina tar den 
I forhold til den 25 kr pr start sender Frøydis mail til forbundet og undersøker før det sendes 
videre ut til klubbene. 
Styret setter ekstra kjøregodtgjørelse for styremedlemmer når det er minimum til 3 mil 
kjøring til styremøter. 
Martin kontakter rytterforbundet i forhold til kretsens mail. 
Statutter mm blir redigert så fort vi får full tilgang på dropboxer mm 
  
  
  
Sak 3: 
  
Planlegging av premieutdeling i forhold til KM/ HM 
  
KM dressur og lagkonkurransen foregår i år på Aalerud, Frøydis ordner med premier og 
representasjon i år. 
  
KM sprang er i år på solør 
  
Styret legger en nærmere plan rundt sommer i forhold til hvem som representerer på KM 
  
Representant fra styret på KM og HM får tildelt kjøregodgjørelse. 
  
  
  



  
Sak 4: 
  
Aktiviteter i kretsen 
  
Kontakte forbundet i forhold til å ha breddsamlinger i 2023, Frøydis gjør det. 
Samlingshelg hos Maria Engel, Aina tar kontakt og undersøker mer i forhold til dette. 
  
Samlingshelg basert på fysisk trening med eget opplegg basert på ryttere. Bjørn tar kontakt 
med Thea Bråthen om dette. 
  
Sak 5: 
  
Eventuell 
  
PC blir innkjøpt og blir laget kontrakt i forhold til levering hvis man trer ut av styret. Aina 
kjøper pc til maks budsjett 10.000 med den rimeligste office home pakken. 
Ny dropbox mm blir laget og lagret på ny pc så alt av papirer mm blir liggende der. 
  
I forhold til forespørselen fra Eddie Strandengen så er det ønskelig med et samarbeid. 
  
Frøydis tar kontakt med klubbene i kretsen i forhold til om det er ønskelig med kursing i 
forhold til teknisk personell. 
  
Bjørn undersøker med flere steder i forhold til å undersøke muligheten for å få inn noen 
sponsorer til KM / HM og arrangementer. 
  
Prøver å avholde styremøter hvert kvartal nå til å starte med og så evt øke ved økt aktivitet. 
 


