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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

Dato: 18.08.2020 

Tid: 19.00 – 20.30 

Sted: Fredriksborg 

   

REFERAT 

Til stede: Maria Lehmann, Berit,  Line Gundersen,  Christina , Liv Berg og Stig Nicolaysen. 

Forfall: Johannes Saxegård,  

 

Gjest: Thor fra Østfold Travforbund 

 

AGENDA  

Sak 20.32 Godkjenne innkalling, agenda og referat fra forrige møte  

Godkjent 

Sak 20.33 Orienteringer Alle orienterer om arbeidet de har utført siden sist møte. Spesielt økonomi 

vil være fokus her.  

- Se vedlagt økonomirapport  

o To stegs godkjenning – Line ser på dette 

- Terminliste OK 

- Valgkommite, Liv Ellen har funnet en person til valgkommiteen og en kandidat til styret 

- Liv Ellen har luftet litt aktivitvitet i corona tiden – flere, men mindre stevner? 

- Grønkort kurs i Østfold. Nå er det klart – Line er klar 

Sak 20.34 Post/ info Diskusjon rundt korona  

- KM Feltritt – søknad om å flytte til siste helgen i september? OK 

- FH Ryttere – Legge ut rekrutreringssamling på Rauland Ridesenter - Maria 

- Ferd og poeng berenging – Sende inn ønske og endre poengberegningen – Maria 

- Friluftslivet uke – en god historie som kan deles - ubesvart 

Sak 20.35 Valgkomitéen Må vedta nytt medlem  

- Nytt medlem: Kammila Berg, Vara: Sofie Evensen 

Sak 20.36 KM Statusrapport fra grenledere og premieansvarlig.  

- Grenledere var ikke på møtet 

- Premier er OK 

 

Sak 20.37 Eventuelt 
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- Travsporten 

o Momarken stort anlegg.  Tor 

o Styret i Momarken Travselskap – utnevent ett 

utvalg som skal se på mulighetene for å utnytte 

annlegget til flere hestegrener 

o Rytterkretsen kan informere videre til klubbene i kretsen  

▪ Ta initiativ til en befaring for de mest aktuelle grenene 

o Skal vi ha tinget på Momarken? 

- Sprang stevne i Fredrikstad den KM helgen? 29-30 august 

- KM – fredet helg? Skal vi lempe litt på dette – tinget? 

- Tildeling av teknisk personell? 

-  


