
REFERAT STYREMØTE 

Dag: Mandag 18.mai 2020 

Sted: Stall GG 

Kl: 19:00 

Forfall: Silje Bjørnevik – Hans Petter Aalberg inn som vara, men ble forhindret. 

Kåre Mæland 

Til stede: Svein Puntervold, Nina Lein Staveli, Anita Dahlen, Ellen Kulbotten og 

Lene Meistad 

 

Agenda for styremøte : 

 

Sak 36/20: Godkjenning av referat fra 05.03.2020. Godkjent per e-post. 

Sak 37/20: Årsmøte 2020 

Saken gjelder årsmøte 2020 som ikke ble avsluttet den 12.05.2020. Lene 

Meistad fremmet forslag om å gå for ekstraordinært årsmøte og ikke et 

fortsettende årsmøte. Grunnen til det er flere brudd på NIF’s lover som ble 

gjort under årsmøtet. Lene har konferert med NRyF angående dette og de 

anbefaler oss å ha et ekstraordinært årsmøte. Dette har forbundet bekreftet i 

e-post til STRyK den 20.05.2020.  

NIF’s lov § 2-19 og STRyK’s lovnorm § 19 sier at det kan innkalles til et 

ekstraordinært årsmøte etter vedtak fra særkretsens styre med normalt flertall. 

Vedtak: enstemmig styre vedtok at det skal avholdes et ekstraordinært 

årsmøte. 

Kretsen ber NRyF om bistand til å gjennomføre årsmøte. Valgkomiteen 

kontaktes og informeres. Så snart forbundet har gitt oss tilbakemelding vil det 



bli satt en dato. Årsmøte skal avholdes på et egnet sted med nok plass og 

teknisk utstyr samt åpningstid til minst kl 22. 

Sak 38 /20: Revidert budsjett 

Grunnet færre stevner med inntekt i Vintercup’en 2019/2020 reduseres 

premieutbetalingen. 

Vedtak: premiene i Vintercup’en 2019/2020 reduseres til : 

1.plass kr 2000,- 

2.plass kr 1500,- 

3.plass kr 750,- 

Sak 39/20: Kandidat til Idrettskretstinget 16.juni 2020 kl 18 i Trondheim 

Spektrum. Forslag om at en representant som ikke er på valg stiller på dette.  

Vedtak: sekretær sender ut forespørsel til aktuelle styremedlemmer med 

forespørsel om noen kan stille. 

Sak 40/20: Eventuelt 

Bruråk har sendt en forespørsel om å arrangerer vennestevne i dressur 

sammen med TRØN helga 13.-14.juni. Blakstad Hestesportsklubb har etter 

terminlista D-stevne i sprang den helga og normalt settes det ikke opp flere 

stevner samme helg. På grunn av den situasjonen vi er i nå ser styret at det kan 

være nødvendig å praktisere dette annerledes. Den klubben som har fått tildelt 

stevnehelg blir kontaktet og spurt om de synes det er greit. Hvis det er det 

lover Anita at hun skal behandle stevneinvitasjoner raskt. 

Vedtak: sekretær sender Blakstad en forespørsel om de har noen 

innvendinger til at det arrangeres et dressurstevne på Bruråk samme helg. 
 

 

 


