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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

Dato: 26.05.20 

Sted: Skype 

   

REFERAT 

 

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

Granhus (vara) og Monika Eggesvik (vara) 

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

Johannes Saxegård (styremedlem). 

 

Sak 20.19 Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte 

Godkjent. 

 

Det etterlyses referat fra styremøte 27.02.20. 

 

Sak 20.20 Orienteringer 

Leder 

- Oppdatert terminlisten med teknisk personell 

- Kontaktet de klubbene som hadde mangler i registrering av medlemstall 

- Holdt dialog med grenledere ang. Retningslinjer for godkjenning av invitasjoner 

Nestleder 

- Bestilt ØRYK-vester 

- Sak ang. Tilbakebetaling av lisens pga. Tapt stevnesesong ble ansett som lite relevant for 

ryttersporten.  

Kasserer har før møtet oversendt statusrapport og meddeler at den økonomiske utsikten for 2020 er 

usikker. Hun er i dialog med Hedda ang. Premier til KM, og det møtende styret er enige om at KM-

dekken bør broderes med «KM 2020», selv om dette muligens gjør at overskuddsdekken ikke kan 

benyttes ved en annen anledning. Det bør gjøres en jobb når det gjelder å finne fine dekken som 

også er rimelige i pris. 

 

Sak 20.21 Post/ info 

Søknad om grunn- og aktivitetsstøtte fra Viken Idrettskrets vil i år være: 
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1. prioritet: FERD 

2. prioritert: utdannelse av teknisk personell under 27 år 

Maria skriver og sender søknad innen fristen 31.05.20. 

 

Sak. 20.22 Veien videre 

Det er styrets ønske å tilby rytterne et så godt tilbud som mulig, og bistå klubbene der det trengs. 

Styret ønsker at grenledere reforhandler statutter til cuper slik at dette tilbudet ikke faller helt bort i 

2020. Det er også ønskelig med mer samarbeid mellom klubbene, slik at stevner blir avviklet selv om 

det er mer utfordrende i disse tider.  

 

Sak 20.23 Eventuelt 

Arrangørklubben for KM-sprang er i dialog med grenleder for å arrangere banetrening på KM-banen. 

Det presiserer også at klubbene må være tidlig ut for å samle lag og sørge for at disse er kvalifiserte. 

Styret anser det ikke som nødvendig å korrigere kvalifikasjonskravene til KM, selv om 

koronapandemien har lagt en demper på stevnesesongen hittil.  

 

Det blir kommentert at hjemmesiden er for dårlig oppdatert med statutter, dokumenter etc. Dette 

skal rettes opp i.  

 

Halden, 26.05.20 

Referent: Maria Lehmann 


