
Referat 
 

Møte: Styremøte Buskerud 
Rytterkrets  

Tilstede: Stein Gravdal, Andrine Bøygaard,  Ole 
Stokke,Lina Ekornrud, Kaja Ramfjord 

Møtedato: 28.11.2022 

Tidspunkt: 18:00 

Sted: Oscars 

Møteleder:  Aina Glimsdal Bakke 

Referent: Kaja Ramfjord Forfall: Rill Rytter Fjøren, Ragnhild D. Lybekk 

 

Agenda: 

Saksliste: 
o 52. Godkjenning av referat  
o 53. Innkommet post  
o 54. Økonomi  
o 55. Terminliste 
o 56. Status vintercup 2022-2023 
o 57. Forberedelser kretsting 2023  
o 58. Eventuelt  

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

52. Godkjenning av referat.  
Referat godkjent.  

Alle   

53. Innkommet post  
- Det kommer stadige henvendelser vedrørende 

vintercup. Henvendelser besvares raskt – det er 
bra. Det har vært behov for noe oppfølging vedr. 
betaling av cupavgift, resultater og enkelte 
forespørsler om bytte av cupklasser. Cupklasser 
byttes etter gjeldene statutter og regelverk  

- Søknader om dekning av kurs- og 
konferanseavgift:  
Anne Cathrine Bugge: søkt om kursavgift, hotell 1 
natt og reiseutgift – dette innvilges.  

- Fra NRYF: kretsene har anledning til å søke om 
tildeling av midler på bakgrunn av tiltak og 
aktiviteter gjennomført i 2022. områder det kan 
søkes til er:  

o Utdanning av teknisk personell 
o Åpne bredde og 

rekrutteringsarrangement  
o Avholde kvalifiseringer til FERD cupene 

(Stein ser på utgifter vi har hatt til utdanning av 
teknisk personell, FERD cuper og Vintercup 
(bredde og rekruttering) og lager en søknad til 
forbundet innen 1. desember)  

- Stevnerapporter: gjennomgått innkomne 
stevnerapporter, ingen store avvik.  

Alle/ Stein/ 
Aina  

1.des  



- Det oppleves systemfeil med stevnerapportene 
på NRYF stevne - tilbakemeldingene meldes inn til 
forbundet av Aina  

54. Økonomi 
 Vi har et inntektsbortfall samt noen ekstra kostnader: 

- Voksenopplæringstilskudd ikke kommet inn. Stein 
etterlyser dette  

- Momsrefusjonen er lavere enn estimert  
- Bingoinntektene har ikke kommet inn. Stein 

etterlyser midlene  
- Utgiftssiden er som estimert, med unntak av 

ekstra utgift på KM 2021 og VC uten sponsor i 
21/22 

 
Fordeling av stevnestøtte til klubbene:  
Vi ser at vi dessverre ikke har mulighet til å fordele ut 
stevnestøtte i år. Vi vurderer igjen til neste år.  

Stein  

55. Terminliste 
Ole ajourfører listen og legger den ut på hjemmesiden.  
 

Ole   

56. Status Vintercup 2022-2023  
Antall påmeldte i cupene:  
sprang 

- Ponni LD: 15 
- Ponni LC: 20 
- Ponni LB: 25 
- Ponni LA: 13 
- Hest 80cm: 9  
- Hest 90cm: 12 
- Hest 100c: 12 
- Hest 110cm: 13 

Dressur  
- Ponni LC: 8 
- Ponni LB: 7 
- Ponni LA: 5 
- Hest LC: 9  
- Hest LB: 8 
- Hest LA: 5 
- Hest MC: 6 
- Hest MB: 2  

 
Det er betydelig færre sprangekvipasjer påmeldt i VC 
sesongen 22/23 enn i 20/21. for dressuren er det omtrent 
det samme ekvipasjegrunnlaget.  
 

- Rytter’n har kontroll på sløyfer og dekken  
- Stein bestiller pokaler  

alle / Stein  

57. Forberedelser kretsting 2023 
Oversikt på styrets sammensetning og hvilke medlemmer 
som er på valg er sendt ut til styret i eget dokument.  

Alle   



58. Eventuelt 
- Grønt kort kontakt: vi sliter med å finne en 

kandidat ... vi prøver derfor å legge ut et innlegg 
på hjemmesiden samt sende ut mail til klubbene.   

Alle / 
Andrine 

 

 Møteplan 
- Mandag 16.01.2023 
- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


