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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

Dato: 23.06.20 

Sted: Teams 

   

REFERAT 

 

Tilstede: Maria Lehmann (leder), Liv Ellen Berg (nestleder), Berit Pedersen (styremedlem), Johannes 

Saxegård (styremedlem) og Monika Eggesvik (vara) 

Forfall: Line Gundersen (kasserer), Stig Nicolaysen (sekretær), Christina Løken (styremedlem) og 

Anton Granhus (innkalt vara). 

 

Sak 20.24 Godkjenne innkalling, agenda og referat fra forrige møte 

Godkjent 

 

Sak 20.25 Orienteringer 

Styreleder har sendt søknad om grunn- og aktivitetsstøtte til Viken Idrettskrets, samt jobbet med TP 

til terminlisten. Nestleder har mottatt bestillingen på ØRYK-vester og arbeidet med terminlisten.  

 

Sak 20.26 Post/ info 

- Søknad om grunn- og aktivitetsstøtte ble sendt innen fristen.  

- Line Gundersen er ny Grønt Kort-kontakt 

- RORK lånte walkie-talkie til sitt stevne 6.-7. juni 

- NIF har sendt klage på vegne av alle som mistet momskompensasjonen for 2018 grunnet 

manglende registrering i frivillighetsregistrert – derav oss. Anken ble avslått av Lottstift, og er 

nå til endelig behandling i Lotterinemda.  

- NIFs digitaliseringsløft – statusrapport 

- Innspill fra grenleder dressur om hvordan teknisk personell blir fordelt. Det er styrets 

oppfatning at fordelingen foregår iht. KR. Styreleder lager en mal med hvordan stevneønsker 

og teknisk personell blir håndtert og fordelt, og legger denne på hjemmesiden.  

- Viken idrettskrets har opprettet en Facebook-gruppe med et ungdomsnettverk. Styreleder er 

medlem her, og legger til styremedlem Johannes Saxegård. Andre engasjerte ungdommer i 

klubbene kan kontakte styreleder for å bli lagt til. Dette for å skape nettverk mellom 

engasjert ungdom på tvers av idretter.  

- Det bekreftes at KM-S blir arrangert på Tune Ridesenter.  
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Sak 20.27 Valgkomitéen  

Styremedlemmene kontakter sine klubber og styret gjør vedtak via 

mail mandag 29.06.20.  

 

Sak 20.28 KM 

Utgikk. 

 

Sak 20.29 Kurs og utdanning 

Sprangbanebyggeraspirantkurs planlegges 26.-27. september. Avventer endelig bekreftelse fra 

kursholder.  

 

Sak 20.30 Møteplan høsten 2020 

Godkjent  

 

Sak 20.31 Eventuelt 

- Avlysninger av stevner: Kommentar om at mange stevner fremdeles er eller blir avlyst selv 

om korona-stengingen er opphevet. Det er kretsstyrets oppfatning at det kanskje har blitt for 

enkelt å avlyse stevner, og vi ønsker å presisere at vi ønsker aktivitet og samarbeid mellom 

klubber slik at rytterne får et tilbud nå som stevner igjen er lov å avholde. Styreleder og 

nestleder forfatter et skriv til klubbene ang. Dette.  

- Sprangstevne under KM-F: Forespørsel om kretsen kunne godkjenne et D-stevne i sprang 

samme helgen det er KM-F. Dette ble avslått grunnet kretstingvedtaket fra 2019 som sier at 

alle KM-helger er fredet for andre D-stevner.  

 

 

Halden, 23.06.20 

Referent: Maria Lehmann 


