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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

 

Dato: 21.09.2020 

Tid: 19.00 

Sted: Fredriksborg Hestesportssenter/ Teams 

   

REFERAT 

 

Til stede: Maria Lehmann, Berit Pedersen, Line Gundersen, Monika Eggesvik (til og med sak 20.43) og 

Anniken Jegersberg (fra og med sak 20.43).  

Forfall: Liv Ellen Berg, Stig Nicolaysen, Christina Løken og Johannes Saxegård.  

 

Sak 20.38 Godkjenne innkalling, agenda og referat fra forrige møte 

Camilla Berg er stavet feil 

Godkjent med den korrigeringen som er nevnt. 

 

Sak 20.39 Post/ info 

Ny grenleder -  grenleder dressur har trukket seg med umiddelbar virkning. Maria overtar midlertidig 

og kontakter valgkomiteen for å forhåpentligvis finne en som kan tiltre snarlig.  

Frivillighetskonferanse – Viken Idrettskrets arrangerer frivillighetskonferanse den 19. oktober på 

Thon Hotel Opera i Oslo. Håper noen kan delta her.  

Møte ang. Teknisk personell – NRYF inviterer til møte for kretser, TP og komiteer for å kartlegge 

behov for TP-kurs for 2021. Maria deltar. Er plass til fler om flere ønsker. Møtet holdes digitalt den 

18.11.20 kl. 19-21.  

FERD – Maria har sendt forespørsel til NRYF om presisering av poengfordeling ved flere 

kvalifiseringer. Det er usikkert om FERD-cupene vil bli arrangert i 2020/2021 pga. Manglende stevne 

til finalen.  

Økonomi – økonomirapport er sendt styrets medlemmer pr. Mail. Premier til KM/ FERD vil trolig gå 

litt over budsjett.  

 

Sak 20.40 Forslag til reglementsendringer 
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Maria har tidligere luftet problemstillinger rundt oppnevning av teknisk personell. Det ble enighet om 

at dagens regelverk, og de nye retningslinjene Maria har sendt klubbene for tildeling, er tilstrekkelig. 

Det blir derfor ikke sendt inn endringsforslag på dette. 

Ingen øvrige forslag.  

 

Sak 20.41 Kurs og utdanning 

Den store idrettshelga – SBBA-kurs  

Maria er i dialog med dressurdommerkomiteen om å arrangere DDA-kurs. Planlegges gjennomført i 

mars 2021.  

Grønt kort -Moss. Minidrett er ikke oppe og går, men viktig å få gjennomført kurs nå. 

 

Sak 20.42 KM – evaluering  

Sprang: 

- Noe urutinert stevneleder 

- OD gikk litt utover egne oppgaver 

- Flotte premier 

- Litt urutinert speakertjeneste på lagkonkurransen 

Dressur 

- Ikke motsatt rekkefølge i finalen 

 

Ellers gode stevner  

 

Sak 20.43 Klubbledersamling 

27.10 Kalnes VGS 

Tema: 

- Terminlista 2021 (Liv Ellen) 

- Nye retningslinjer for tildeling av teknisk personell (Maria) 

- Beredskapsplan (innleid?) 

- Ønsker fra kretsen til klubbene (Maria) 

- Kretskontakt for Equipe? (Maria) 

- Leie inn noen til sekretariatet? Kretsen formidle kontakt? (Maria) 

 

Sak 20.44 Eventuelt 

- Rekruttering til feltritt. Kontaktperson i hver klubb? 
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- PC. Innkjøp av ny til kurs og utdanning? Tas opp senere ved behov. 

Fredrikstad, 21.09.20 

Referent: Maria Lehmann 


