
Referat 
 

Møte: Styremøte Buskerud 
Rytterkrets  

Tilstede: Stein Gravdal, Andrine Bøygaard,  
Ole Stokke,Lina Ekornrud, Rill Rytter 
Fjøren, Ragnhild D. Lybekk,  Kaja 
Ramfjord 

Møtedato: 16.01.2023 
Tidspunkt: 19:30 
Sted: Teams 
Møteleder:  Aina Glimsdal Bakke 
Referent: Kaja Ramfjord Forfall:  

 
Agenda: 
Saksliste: 

o 1. Godkjenning av referat  
o 2. Innkommet post  
o 3. Økonomi  
o 4. kretsting 
o 5. vintercup – revidering av statutter  
o 6. Eventuelt  

 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

1. Godkjenning av referat.  
Referat godkjent.  

Alle   

2. Innkommet post  
- Kompetansekurs grønt kort – sendes ut til 

klubbene.  
- Vi har ikke fått rekruttert en ny grønt kort 

kontakt. Vi spør forbundet om bistand i 
rekrutteringsprosessen.  

- Forbundet meldte om endring i statuttene til 
FERD-rideskolecup.  (nytt at de 10 første 
kretsene som melder seg får sende 2 ryttere). 
Aina melder inn til forbundet slik at kretsens 
ryttere skal få muligheten. Det praktiske rundt 
kvalifiseringsstevner tas omgående.   

- Forbundet melder om at vi må oppdatere 
lovnormen vår – Stein tar ansvar for dette.  

- Fått noen spørsmål vedrørende VC – dette har 
blitt svart ut fortløpende.  

 
 

Alle/Aina/ 
Stein  

  

3. Økonomi 
Driftsåret 2022 er ajour og ferdig ført. Balansekonti er 
avstemt.  
 

Stein  



- Sluttresultatet for 2022 ble bedre enn 
forventet pga. 20.000,- i rekrutteringsmidler 
fra NRYF.   

- Fått noe inntektsbortfall i VC dressur pga. 
færre startende.  

- Voksenopplæringstilskudd: vi mangler 
inntekter da forbundet har lagt NRF som 
arrangør og ikke BRYK. Stein svarer opp for å 
avklare ansvarsfordeling.  

- Momskompensasjon er som forventet.  
- Utgiftssiden er ca. som forventet – ingen store 

overraskelser.  
Resultatet ble = +13.000,- (mot budsjettert -36.000,-) 
Dette er vi meget fornøyde med.  

- Vi får ikke bingomidler sesongen 2022/2023 
pga. en kommunikasjonssvikt i perioden med 
fratredende leder, men vi skal søke igjen for 
sesongen 2024.  

 
 

4. Kretsting 
- Vi legger til rette for både teams og fysisk 

oppmøte.  
- Oppmøte er fortsatt en forutsetting for å søke 

midler fra kretsen.  
- Invitasjonen blir sendt ut fortløpende.  

 
 

Alle   

5. Vintercup – revidere statutter  
- Vi ser et behov for å benytte oss av flere 

program samt banestørrelser i VC dressur. 
Dette er for å imøtekomme ønsker fra 
arrangør og utøvere.  Per i dag benyttes kun 
programmer til 20x40 bane.  
Forslag: legge inn muligheten for å benytte 
20x60 bane og tilhørende programmer i alle 
klassenivåer. Arrangører med mulighet til å 
benytte 20x60 bane bør gjøre det, men 
arrangører som kun har anledning til å 
avholde stevne på 20x40 vil da kunne benytte 
programmene i dagens gjeldende statutter.  
 

- Forslag: egen klasse for rideskoleryttere.  
Sprang: 70cm 
Dressur: LC  
 

alle   



Begrunnelse 
Rideskolen er et svært viktig for 
rekrutteringen til sporten. Dog kan mange 
synes det er vanskelig å konkurrere mot 
ryttere som har egne ponnier/hester og man 
kan oppleve store nivåforskjeller selv om man 
starter i samme klasse. Tanken bak tiltaket er 
å stimulere til økt stevneaktivitet blant våre 
rideskoleelever. Stevneavgift bør holdes så lav 
som mulig (sette begrensing på dette?).  

  
 

-   
6. Eventuelt 

- Rytterting – vi sender Aina og Stein (Vara 
stepper inn om nødvendig)  

- Kjøregodtgjørelse: 
Styret diskuterte etter kretstinget 2022 å endre 
km sats for reiseregning styremøter fra kr 1,50 til 
å følge skatteetatens skattefri sats, ft kr 3,50 pk 
km. Det var enighet i styret om dette, men ved en 
inkurie ble det ikke fattet formelt vedtak. 
Vedtak: Km sats også for styremøter følger 
skatteetatens skattefrie sats for tiden kr 3,50 pr 
km.  Vedtaket har gjelder reiser fra og med 
1.4.2022. 

 

Aina/ 
Stein  

 

 Møteplan 
- Mandag 20.02.2023 
- Mandag 20.03.2023 – Årsmøte 
- Mandag 24.04.2023 
- Mandag 22.05.2023 
- Mandag 19.06.2023 
- Mandag 21.08.2023 
- Mandag 18.09.2023 
- Mandag 23.10.2023 
- Mandag 27.11.2023 – fysisk samling  

 

alle  

	
 

 

 

 

 


