
Innkalling til styremøte nr 3 2021 Buskerud Rytterkrets  

Mandag 4.10.2021 kl 1930 Teams 

Tilstede: Wenche, Aina, Kaja, Ole, Andrine, Stein. 

Ikke tilstede: Knut Helge, Ragnhild. 

 

Stein innledet møtet med bakgrunnen til at det nå var innkalt til 

styremøte. Stein hadde fått mail fra leder Knut Helge som fortalte at 

han var ute av drift for tiden og ga honør for at det ble tatt tak i 

styrearbeidet. 

 

Saksliste: 

14. Gjennomgang/oppfølging referat tidligere møter. 

 

Referat møte 1 og 2. Justert et par små punkter, referatene godkjent. Ole sender til Elin for utlegg på 

hjemmesiden under rytter.no   

 

Mailen buskerud.krets@rytter.no,  det viser seg at dette er en videresendingsfunksjon, slik at det 

ikke er tilhørende mailboks, muligheter til å gå tilbake å se på mailer, muligheter til å sende fra. 

Vedtak, vi beholder bryk@hotmail.no som vårt mailsystem.  

 

Hjemmesiden under rytter.no, den kan benyttes igjen som vanlig og Elin er web redaktør. 

 

15. Innkommet post. 

1.Mail fra klubb i som har medlem som har underskrift Grønt kort, fra ikke sertifisert kursholder i 

henhold til oversiktene. Vår GK kontakt, GK kontakt i krets hvor underskriver er bosatt og ansvarlig 

GK NRYF, finner ikke at vedkommende er sertifisert.. Kurset ansees ikke godkjent ut de 

opplysningene vi har. Det er gitt tilbakemelding til klubb på dette. 

 

 

16.  Vintercup 2021-2022  

Statutter uendret.  

Sponsoravtale?? – Kaja tar en jobb og hører med kandidat, snarlig og innen neste styremøte. 

Det er lagd online påmeldingskjema, betales direkte BryK på Vipps. Stein ansvar for oppfølging av 

påmelding / betalinger, oppdatering av poengberegningsskjemaet med deltagere. 

 

Poengberegning Dressur ansvar - Kaja  

Poengberegning Sprang ansvar – Stein 

 

Planlagte Stevner 

Dressur 

23-24/10 2021 Sylling Rideklubb 

13-14/11 2021 Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

Sprang 

6-7/11 2021 Drammen og Omegn Rideklubb 

20-21/11 2021 Hønefoss og Ringerike Rideklubb 
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17. Kretsmesterskap 2021 Evaluering – KM BM 2022. 

Vinnerdekken ikke hentet, ble kjøpt nytt, samme med medaljer, sløyfer. 

Behandles neste møte 

 

18.Forberedelser terminliste 2022. 

Det har kommet inn noen søknader om D-stevner, vi sender ut påminnelse til alle klubber, kort 

oppfølgingsfrist. Ønsker om stevnedatoer mottas, så må dette vaskes og justeres når L/E, FEI stevner 

er plassert.  Stein sender ut mail. 

 

19. Info fra kasserer. 

Vurdere om vi skal redusere potten på stevnestøtte, pga redusert stevnesessong. Avgjøre dette på 

neste møte.  

Alle klubber asjour medlemskontingent, forfall akkurat passert på faktura til kursdeltagere. 

Rapporter er sent ut til styrets medlemmer. 

 

20. Info fra kursansvarlige . 

Oppgradering SBB1 og SD1 ble avholdt under Drammen Derby. Takk for flott jobb til Nils Nilsen som 

gjør en svært god jobb for oss med kursene. 

SBBA – 22-24 Viken idretskrets/Østfold,  

TVRR har SBBA 13-14.11. 21 og Steward kurs 19-21.11.21 

 

DDA, venter vi med  – nye video lagd – vi sjekker om det kommer endringer i kursopplegg. 

SDA har kommet som digitalkurs. 

 

Ikke flere i Buskerud 2021. Starter planlegg 2022 sammen med Nils Nilsen. Møte Nils, Ole og Stein 

innen neste styremøte. 

 

 

21. Søknader økonomisk støtte materiell og utstyr, søknadsfrist  var 1.10.21 

Vi har ikke fått videresendt søknader, så må sende ut mail hvor vi ber klubbene som har søkt 

videresende opprinnelig søknad til bryk@hotmail.no, behandles neste møte. 

 

22. Andre søknader 

Ikke mottatt, som over. 

 

23. Samordnet registermelding Brønnøysund. 

Denne er ikke sendt inn etter kretstinget med oppdatering av styret. Stein sender inn. 

 

24. Eventuelt 

 

Med leder Knut Helge ute av drift, må det foretas noen endringer av rutiner. (frem til han er 

tilbake og kan ivareta styreledervervet for fullt.) 
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24.1 Rutiner bank 

Det er et krav i henhold til idrettens lover at utbetalinger skal ha signering av 2 personen. Ved 

sykdom/fravær over tid, ser vi at det blir store forsinkelser i betalingsrutiner.  Vedtak. Styret 

besluttet at styremedlem Aina Glimsdal Bakke også skal ha signaturrett i bank. Da vil styreleder og to 

styremedlemmer har signaturrett, og det behøves to for gjennomføring av betalinger. 

 

 

24.2 Kretsmail. Buskerud.krets@rytter.no  

Vedtak videresendes primært til hotmail kontoen vår, dersom ikke dette går, videresendes den til 

Steins privatmail frem til Knut Helge er tilbake.  

 

25.3 Rutiner referat. 

Skal klart fremgå hvem har oppfølgingsansvar, og eventuell frist. 

Kaja skriver referatene fra og med neste styremøte. 

 

25.4 Styreleder ute av funksjon. 

Knut Helge har meddelt at han er ute av drift. Han håper å kunne komme tilbake på fullt. Styret har 

ingen signaler på tidshorisont på dette.  Vedtak. Nestleder Wenche blir fungerende leder frem til KH 

er tilbake. 

 

 

Møteplan 

 

 

Mandag 29.11.21(siste i 21)-  Kl 1745 Julemøte. 

 

Mandag 10.01.22- 

Mandag 21.02.22 

Mandag 28.03.22 

Mandag 25.04.22  

Mandag 30.05.22 

Mandag 27.06.22 

Juli- sommerfri? 

Mandag29.08.22  

Mandag 26.09.22 

Mandag 31.10.22  

Mandag 28.11.22 
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