
   

 

Referat styremøte mandag 29.august 2022  
Til stede: Mari Liaklev Trønnes, Lene Heistad, Maren Frydenlund, Katrine Sørensen Moe og Elise 

Hermo Rusti 

 

SAK 56-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Elise Hermo Rusti blir referent. 

 

SAK 57-2022 Godkjenning av referat fra styremøte 7.juni 2022 

Vedtak: Referatet godkjennes med følgende endring i sak 54: Det legges til at saken utsettes til 

styremøtet 14. august 2022 

 

SAK 58-2022 Økonomisk støtte til kretstrening i sprang okt 2022 

Vedtak: Kretstrening sprang er vedtatt støttet med kr 3600, pr styrechat.  

 

SAK 59-2022 Gjennomgang av regnskap per 31.7 og forslag til revidert budsjett v/ Elise 

Vedtak: Foreløpig regnskap tas til etterretning og revidert budsjett vedtas. 

 

SAK 60-2022 Søknad om støtte til deltakelse Ferd rideskolecup 2022 

Søknad fra foresatt Natalia Baydakova Kalseth (Viktoria) fra Verdal og Omegn Rideklubb om 

økonomisk støtte i forbindelse med deltakelse i finalen. 

Vedtak: Støtte utbetales etter vedtak styret har gjort tidligere om 2000 kr per deltager  

 

SAK 61-2022 Kretssamling kjøring- status v/ Lene og Elise 

Informasjon er lagt ut og påmelding er åpen. Kostnad ble billigere enn sprang, da treneren er billigere 

og det ikke er inkludert lunsj. Dersom det blir fult kurs (10 stk) blir underskuddet på kr 2250. 

Vedtak: Kretssamling i kjøring vedtas støttet med kr 2250. 

 

SAK 62-2022 Orienteringssak samarbeidsgruppe NTRyK-STRyK 

Mari orienterte om arbeidet som gjøres i samarbeidsgruppen for NTRyK og STRyK. 

   

 

 



   

SAK 63-2022 Orienteringssak status sponsorer til KM v/Mari og Maren 

Vi har nesten fult opp med sponsorer til KM dressur, men mangler en del til KM sprang. Val vgs har 

ikke svart på henvendelsen fra oss om å sponse en klasse i år (vi har igjen dekken som allerede har 

trykt Val vgs som vi ønsker å bruke opp). Det gjøres en innsats for å skaffe flere sponsorer. Dersom 

det er noen klasser i dressur det ikke blir noe av kan sponsorene for disse klassene flyttes til sprang.  

Vedtak: Elise ser på oversikten fra Gjertrud for å få en oversikt over hvor mye som er sponset hittil. 

Maren tar kontakt med Val vgs for å avklare om de vil sponse en lagklasse i år. 

  

SAK 64-2022 Gjennomgang oppgaver ihht årshjul 

• Purre klubbene som ikke har betalt medlemskontingent 

Elise sjekker om medlemstallene stemmer, og fakturerer så klubbene. Elise purrer etter 

fristen har gått ut.  

• Søke om momskompensasjon, frist 15.08. Gjennomført.  

• Lage foreløpig status regnskap. Gjennomført 

• Representere kretsen på KM  

KM sprang 10.-11. september på Valum: Gjertrud og Maren 

KM dressur 24.-25. september på Sandslia: Mari og Katrine 

• Sende mail til klubbene om stevneønsker for neste år. Mari sender ut første uka i september. 

• Sende mail til klubbene om statutter KM. Mari sender til klubbene.  

• Betale ut FERD støtte. Mari sender søknaden fra ene deltageren til Elise, som så betaler ut. 

• Nyhetsbrev. En liten feil har sneket seg inn, Mari endrer og legger det ut på nytt 

 

SAK 65- 2022 Status salg av vogn v/ Mari 

Var 1 interessert, men hun trakk seg. Flere forespørsler, men foreløpig ikke solgt. 

 

SAK 66-2022 Dekken til KM   

Vi trenger 13 dekken til årets KM.  

«Rytterstore» har kommet med tilbud på premiedekken til kr 349/stk inkl mva og frakt. 

Tilbud på brodering hos Mari Ann Brevik i Trondheim på kr 350/dekken (NTRyK sin logo, samt KM 

dressur/sprang). Kommer en engangssum på kr 850 for digitalisering av NTRyK-logoen. Totalt blir 

dette uansett billigere enn kr 500/dekken, jf. tidligere tilbud. 

Ved å velge et premiedekken som koster kr 349/stk kontra dekken til kr 549/stk, vil vi spare kr 2600. 

Forslag som skal til avstemming: 

Forslag a) Det kjøpes inn 13 premiedekken fra samme dekkenleverandør som sist, til kr 549 kr/stk. 

Total pris kr 7137,-  

Forslag b) Det kjøpes inn 13 premiedekken fra «Rytterstore», til kr 349/stk. Total pris kr 4537,- 

I tillegg forslag om at man bruker Marian Brevik for brodering av dekken, total pris for 13 dekken er 

kr 350 * 13 + kr 850 = kr 5400 (= kr 415,38 pr dekken). 



   

Vedtak: Enstemmig vedtatt at vi bytter brodering av dekken.  

Forslag a) vedtatt med 3 stemmer mot 2. Med forbehold om at det dekkenet finnes til den prisen og 

tilgjengelig i riktige størrelse. Dersom dette dekkenet ikke finnes, går vi for forslag b).  

Elise sender oversikt over antall dekken og størrelser til Mari.  

Etter undersøkelser på pris for dekken finner man ikke tilsvarende dekken til 549 kr, man går derfor 

for forslag b). Rytterstore tilbyr i tillegg brodering. Der oppstartskostnaden er på 900 kr +mva og pris 

per dekken er 300 kr + mva. Dette gir en totalpris for 13 på kr 375 * 13 + 1125 = kr 5725 (= kr 440,38 

per dekken). 

Selv om dette er litt dyrere enn tilbudet fra Marian Brevik ble det vedtatt å gå for dette, da det er det 

som er mest praktisk. 

Endelig vedtak: Bestille 13 dekken fra Rytterstore. Brodering bestilles også via Rytterstore 

 

Eventuelt 

Arne Espen fratrer sitt verv som nestleder fra og med 15.08.2022 pga. økt arbeidsmengde. 

Arne Espen har sagt seg villig til å fortsette med godkjenning av stevner i NRYFstevne. 

Vi er så mange i styret at vi ikke trenger å velge ny nestleder. Leder ønsker ikke å ta inn vara i stedet 

for Arne Espen, da det blir veldig sårbart dersom noen melder fravær.  

Vedtak: Beholder styret slik som det er i dag uten nestleder, men at de som har mulighet til å bidra 

mer gjør det. 2. vara tas ikke inn som fast medlem i styret. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.  

Kvalifisering til KM 

Det har kommet forespørsel om det er mulig å bruke UK-stevne som kvalifisering for KM dressur 

traver, som går i LD, da det sjeldent/aldri arrangeres på D-stevne. Det er ikke mulig å endre på 

reglene for kvalifisering, der er KR ganske strengt. Stevne-/klasseønsker kan stilles til egen klubb. De 

det gjelder kan forespørre Skeyna om å sette opp kvalifiseringsklasser på fredagen.  

Styremøter  

Fysiske møter i stedet for Teams ønskes av alle i styret, neste møte blir derfor fysisk. Referatene fra 

styremøtene må legges ut på hjemmesiden, Mari gjør dette.  

Neste styremøte: Torsdag 29.09.2022 på Sandslia 

 

          Ref. Elise Hermo Rusti 


