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Styremøte nr. 1 2023
Date

Fremmøtte Emil, Elin, Frode, Ingrid, Alexandra, Anita, Solveig, Anna

Type Virtuelt

Innholdsfortegnelse

Sak 23-01 // Oppsummering 2022 og planer 2023
Styrets refleksjoner om 2022 og ønsker i 2023. 

Vedtak

N/A

Sak 23-02 // Kretstreninger 
Gjennomførte kretstreninger så langt er sprang, dressur og voltige. Gjenstående er islandshest, feltritt og 
kjøring. 

Sprang

Dato: 7-8 jan., 2023

Sted: Epona

Antall: 28 elever (over 2 dager)

Smekkfulle trening med Helle Clemmentsen med godt fornøyde deltagere. Traff godt på målet om å ha 
en “rekruttprofil”. 

@February 14, 2023

Sak 23-01 // Oppsummering 2022 og planer 2023
Sak 23-02 // Kretstreninger 
Sak 23-03 // Sak mellom KRIS og anleggseier
Sak 23-04 //  Kommentar ang. terminlisten
Sak 23-05 // Brønnøysund
Sak 23-06 // Rytter.no
Sak 23-07 // Ny lovnorm
Sak 23-08 // Komitéer og utvalg
Sak 23-09 // Sørlandet Hestesport AS og habilitet
Sak 23-10 // FERD Cup
Sak 23-11 // SM Dressur
Sak 23-12 // Teknisk personnell 
Sak 23-13 // Facebook
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Dressur

Dato: 21-22 jan., 2023 

Sted: AGR

Antall: 13 elever

Treningen gikk veldig fint. Var dog mye jobb på noen få. Sigrid Rui som instruktør var fulltreff. Hun var 
superflink for alle på alle nivå. Deltagere fra LC til St.Prix. Dessverre ingen gutter eller para-ryttere 
(ønske om å få med til neste gang). 

Annonsering burde vært bedre i forkant. 

Voltige

Dato: 11-12 feb., 2023 

Sted: AGR

Antall: 20 elever

Kjempesuksess! Mange ukjente og nye fjes. Vanskelig å finne trenere så måtte hente trener fra 
Danmark. Det gjorde at det ble et godt tilbud til alle nivåer. Alle elever fikk 2 timer med tønne og 2 
timer med hest. 

Til neste gang: fått meg flere — var plass til flere 🙂

Sak 23-03 // Sak mellom KRIS og anleggseier
Det pågår en sak mellom ARK klubben KRIS og anleggseier. Sakens kjerne handler dels om å sikre en 
forsvarlig økonomisk drift for klubb og anleggseier, og dels en uenighet i gjeldende styre om hvordan 
dette bør gjøres. 

Den 7. februar var ARK i møte med KRIS og Agder Idrettskrets for å diskutere temaet med partene. 

I møtet ble det vedtatt at ARK skal forsøke å samle KRIS og anleggseier for å få løst konflikten.

Vedtak

Emil og Geir fra ARK leder arbeidet videre. 

Sak 23-04 //  Kommentar ang. terminlisten
AGR kommenterte tidligere i år at kretsen var for treg til å godkjenne deres søknader av stevner. 

Vedtak 

Kretsen har respekt for at det er vanskelige tider som gjør det vanskeligere å arrangere stevner. 

Ser vi på prosessen i år, så ble alle søkte UK- og D-stevner var lagt ut i midten januar. For stevner i 
med dato i januar og februar, var disse godkjent og lagt ut i desember i 2022. Dette er på linje med 
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“godkjenningshastighet” fra tidligere år. 

Kretsen tar AGR sin bemerkning til etterretning og vil bedre tilbudet ved å dedikere to personer fra 
styret til rollen stevne- og Cup-ansvarlig.

Stevne og cup-ansvarlig er Geir og Gabby.

Sak 23-05 // Brønnøysund
Som tidligere avtalt, så søkte ARK Brønnøysund om å endre registreringen til gamle AARK. Søknaden 
som inneholdt navnebytte, nye medlemmer og nye vedtekter ble godkjent den 23. desember 2022. 

Vedtak

Geir og Gabby følger opp med å legge ned gamle VARK i Brreg. 

Sak 23-06 // Rytter.no
Alt vedr. kontaktsider til gamle rytterkretser og nye ARK er når oppdatert. 

Vedtak

Medlemmer er ansvarlige for å sjekke at sine detaljer er riktige. Ved feil informeres Emil om dette. 

 

Sak 23-07 // Ny lovnorm
Som vi ble informert av NRYF den 16. januar:

NIF har utarbeidet ny lovnorm for særkretser, som betyr at alle Rytterkretsene 
må oppdatere deres lovnorm. Dere må ikke vedta denne på deres årsmøte, det 
er kun en oppdatering.

Ber om at dere fyller ut de punktene som må fylles inn for hver enkelt krets, og 
sender tilbake til meg før 1.mars senest for godkjenning. 
Når loven er godkjent så må rytterkretsen publisere ny lov på sine sider på 
rytter.no.

Malen for ny lov ligger vedlagt.

Vedtak

Emil innarbeider dette i ARK sin lovnorm, oversendelse til NRYF og evt. oppdatering i Brreg. 

Sak 23-08 // Komitéer og utvalg

http://rytter.no/
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Etter sammenslåing behøver ARK å opprette nye komiteer og utvalg. Viktigst er her valgkomité og 
kontrollutvalg. 

💡 NIFs lov §2-18 regulerer krav, oppgaver, mv. for valgkomitéer.

NIFs lov §2-12 regulerer krav, oppgaver, mv. kontrollutvalg. 

Videre er det viktig å merke seg at som premissene for sammenslåing viser, så skal det velges en 
valgkomité som består av to medlemmer fra klubber i gamle Vest og to medlemmer fra klubber i gamle 
Aust, hvor en av disse fire blir valgt som leder. 

Vedtak

Geir og Emil tar ansvar for dette. 

Sak 23-09 // Sørlandet Hestesport AS og habilitet
I forbindelse med arbeidet mot videre drift av Epona hestesenter, har klubber i Agder gått sammen for å 
forsøke å få til videre drift. Dette organisert i selskapet Sørlandet Hestesport AS. 

Kretsens leder ble her spurt om å delta i arbeidet, samt være en del av styret. 

Emil vurderer sin rolle og habilitet slik:

“Slik jeg ser det så trenger hestesporten i Kristiansandsrområdet sårt Epona 
som trening- og konkurransested. 

Et godt og vedvarende rideskoletilbud på østsiden av Kristiansand vil være 
svært viktig for rekruttering til andre staller og klubber i distriktet. Samtidig vil et 
godt stevnetilbud på Epona gi muligheten til nye og mer erfarne 
konkurranseutøvere å enkelt og billig kunne opparbeide seg stevneerfaring 
[pga. kortere reisevei].   

At Epona forblir, og vokser, er hele regionen tjent med slik jeg ser det. 

Slik jeg vurderer det, påvirker ikke dette engasjementet min habilitet mer enn 
mitt medlemskap i AGR gjorde innen.”  

Vedtak

Styret tar informasjon til etterretning. 

Sak 23-10 // FERD Cup
FERD rideskolecup kom i år med et nytt konsept der de første 10 kretsene som meldte seg på fikk plass. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
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ARK står på første ventelisteplass, samt spurt NRYF om å undersøke å utvide plassene. 

Vedtak

ARK ønsker å bedre ivareta denne oppgaven gjennom en dedikert stevne og cup-ansvarlig. Se vedtak 
i Sak 23-04 //  Kommentar ang. terminlisten.

 

Sak 23-11 // SM Dressur
AGR arrangerte SM i 2022. Etter oppgjort stevneregnskap viser det seg at stevnet gikk kr. 5 218,- i minus. 

AGR søker kretsen om økonomisk støtte til å dekke underskuddet.  

Vedtak

Kretsen gratulerer AGR med et flott gjennomført SM og innvilger søknad. 

Sak 23-12 // Teknisk personnell 
AGR ønsker å la 2023 bli “teknisk personnell”-året med innsats på alle fronter. 

Vedtak

Kretsen syntes AGR sitt initiativ er flott og vil følge dette opp innenfor de økonomiske rammene 
kretsen har. 

Kretsen påpeker dog at de som utdannes som TP ønskes ha en lengre karriere som TP. Forståelse for 
hva det “jobben” innebærer anses som viktig og må forstås godt av de man “satser” på.  

Kretsen ser også at ansvaret hos oss vedlikeholdes best gjennom å opprette en dedikert TP-ansvarlig. 

Ansvarlig for TP er Sven Fåland med støtte av Gabby. 

Sak 23-13 // Facebook
Facebook-sidene til gamle VARyK og AARK er nå slått sammen. Medlemmer fra gamle sider er flyttet 
over til ny. 

Ny side finnes her: https://www.facebook.com/AgderRytterkrets/

Vedtak

Det ønskes at klubbene i distriktet i større grad støtter siden vår som felles info-kanal på alt som skjer i 
distriktet. 

Det går derfor en oppfordring til klubbene å informere styret når aktuelle saker og aktiviteter foregår 
gjennom å sende en e-post til kretsen om dette. 

https://www.notion.so/Sak-23-04-Kommentar-ang-terminlisten-0bd35113baaa4233a0b599b5532a42d0
https://www.facebook.com/AgderRytterkrets/

