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Styremøte i Østfold Rytterkrets 

 

 

Dato: 27.10.2020 

Tid: 17.00 

Sted: Kalnes Videregående skole, Sandtangen 85, 1712 Grålum 

   

REFERAT 

 

Tilstede: Line Gundersen, Liv Ellen Berg, Berit Pedersen, Johannes Saxegård og Maria Lehmann 

Forfall: Stig Nicolayse og Christina Løken. 

 

Sak 20.45 Godkjenne innkalling, agenda og referat fra forrige møte 

Møtested bør stå i mailen i tillegg til agendaen.  

 

Godkjent.  

 

Sak 20.46 Post/ info 

- Kretsting i Viken Idrettskrets: Maria har deltatt på kretsting for Viken IK. Det ønskes større 

samarbeid med idrettsråd, og bedre finansiering til disse. 

 

- Økonomi: Jeg har fakturert medlemskontingenten for 2020. Inntekter fra 10'ern forventes 

halvert fra 2019 pga. korona og færre stevner som da blir ca. kr 12.000,-. Dette vil si at vi har 

ca. 10.000 å kunne bruke ut året. Forutsatt at vi kan dokumentere bruken av støtte til 

ungdomstiltak kr 20.000,-  fra Viken idrettskrets. 

Dette kan dokumenteres slik: 

FERD kr 13 864,- 

PC til Grønt kort ink. Microsoft 365 Business ca. kr 6000,-. 

 

- Det er behov for å kjøpe inn en PC med Microsoft 365 som alle kursholdere for Grønt Kort 

kan benytte seg av. Behovet har oppstått når brorparten av Grønt Kort har blitt digitalisert. 

Det er et ønske om at dette skal bli dekket av tilskuddet fra Viken Idrettskrets. Om det 

derimot ikke skulle bli godkjent av idrettskretsen synes styret likevel dette er en god 

investering.  

Vedtak: Innkjøp av PC til Grønt Kort + Microsoft 365 til 6000kr. Kasserer tar ansvar for 

innkjøp.  
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- Ungdomskonferanse: Johannes deltar på ungdomskonferansen til Viken IK. Det er ønskelig 

med større fokus på ungdommene i kretsen. Styreleder bidrar inn mot dette på nyåret 2021.  

 

 

- Styreleder har kontaktet Viken IK for bistand med å gjennomfør et styreseminar etter 

kretstinget vårt i 2021. Det er styreleders mening at kretsstyret trenger en felles oppstart 

etter nytt styret er valgt. Dette for å bygge kultur, samhold og felles mål for fremtiden.  

 

Sak 20.47 FERD 

Askim har takket ja til å arrangere. Moss har takket nei, og det arbeides med å finne en annen 

arrangør i nedre glomma-området.  

 

Sak 20.48 Kurs og utdanning 

Disse planlegges for 2021: 

- DDA 

- SD1 

- SDA  under Den store idrettshelga 

 

Sak 20.49 Grenledere 

Det har vært praksis de siste årene at grenledere velges sammen med styret på kretstinget. Dette er 

bare en praksis, og ikke en plikt i form av lovnormen vår. Styret velger nå å flytte ansvaret for å 

oppnevne grenledere fra valgkomiteen og over på styret selv.  

 

Sak 20.50 Handlingsplan 2018-2022 

Vi ligger godt an mtp. Utdanning og rekruttering. Vi har mer å gå på når det gjelder samarbeid på 

tvers av klubber, rideskoler og bygging av anlegg. Styreleder foreslår et tettere sammarbeid med 

idrettsråd når det gjelder anlegg.  

 

Sarpsborg, 27.10.20 

Referent: Maria Lehmann 


