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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

Dato: 26.03.20 

Sted: Over e-post 

   

REFERAT 

 

Sak 20.15 Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte 

Det ble enighet via Facebook-gruppen at et skype-møte var unødvendig, og møteinnkalling utgikk 

dermed ettersom møtet skulle foregå via epost. Møtet på avholdt på den måten at styreleder skrev 

et utfyllende referat og sendes styret for godkjenning.  

 

Det etterlyses referat fra styremøte 27.02.20. 

 

Sak 20.16 Post/ info 

- Den store idrettshelgen 

o Styreleder har vært på møte med Viken Idrettskrets, og evaluert idrettshelgen 2019, 

og kommer med innspill og ønsker for 2020. Fra 2019 er vi tilfreds med 

gjennomføring, fasiliteter, og spesielt det å kunne tilby kurs til en lavere kostnad enn 

vi kan alene. Det som trekker ned er påmelding, og at dette gir deltakerne lite 

informasjon og dårlig kontakt mellom kursholder og deltakere i forkant av kurs. Det 

kom frem på møtet at type påmelding skulle revideres. For 2020 har vi sagt ja til 

videre samarbeid, men da med kun Grønt Kort-kurs. Nå i ettertid, med tanke på 

koronapandemien og avlysninger, så er det ikke videre utenkelig at flere kurs blir lagt 

til denne helgen hvis samfunnet da er mer tilbake i normal drift. Det ble vedtatt 

helgen 16.-18. oktober.  

- Koronapandemi: 

o Styreleder fulgte utviklingen nøye og valgte å sende en mail til alle klubber den 12. 

mars kl. 13.31 med oppfordring til å avlyse sine arrangementer, og at de med det 

hadde leders tillitt. Klokken 14 samme dag holder statsminister Solberg 

pressekonferanse og meddeler at all idrettsaktivitet er avlyst.  

o Styreleder avlyste SBBA-kurset. 

o NRYF har avlyst alle stevner ut april. Dette har grenledere ordnet i HorsePro. 

o Styreleder har skrevet søknad om særskilte midler for å holde liv i landets rideskoler. 

Søknaden ligger som vedlegg.  

o Styreleder følger med på pressekonferanser og www.rytter.no og informerer styret 

fortløpende hvis det skjer store endringer.  

o Fremover er det viktig å forberede seg på at vi en gang skal tilbake til normale 

tilstander. Det betyr å se over premielager, skrive innkjøpslister og få pristilbud på 

http://www.rytter.no/
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premier. Hvorvidt KM f.eks. blir avlyst er noe vi må 

ta en avgjørelse på senere, men vi må i alle fall 

være forberedt med det administrative arbeidet.  

- Ny plattform 

o Styreleder har forsøkt å opprette en Teams-konto 

for styret. Denne skal fungere som en 

kommunikasjonskanal og dokumentasjonsarkiv, men det har ikke lykkes leder å få 

denne operativ enda. Dette jobbes videre med. 

 

Sak. 20.17 Representant til Viken Idrettskrets’ ting 9. mai 

Uavhengig om tinget blir gjennomført eller ikke, så må vi være forberedt med en representant. 

Ryttersporten i Viken har 3 representanter, men med tre rytterkretser tilslutter ble undertegnede og 

de to andre kretslederne enige om å sende én hver.  

 

Forslag til vedtak: Styreleder Maria Lehmann stiller som representant for Østfold Rytterkrets. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Sak 20.18 Samordna registrering i Brønnøysundregisteret 

Samordna registrering er godkjent og vi er nå registrert i Frivillighetsregisteret. Dette betyr at vi kan 

søke om moms-kompensasjon som vanlig, og vi er også tilknyttet grasrotandelen. Hvorvidt 

grasrotandelen er noe vi skal reklamere med, eller forbeholde klubbene, er noe jeg ønsker innspill 

på.  

 

Jeg håper dere alle er ved god helse, og klarer å bruke denne rare tiden på noe meningsfylt likevel. 

 

Rolvsøy, 26.03.20 

Referent: Maria Lehmann 


