
Møtereferat
Fra møte:
Nr 1/2022/: 16.03.2022
Tilstede: Yri, Merethe, Lilly, Siri, Marie
Forfall: Kristine
Referent: Marie

1. Godkjenne referat forrige møte - ingen merknader.
2. Oppnevne møtereferent - Marie

○ Skal gå på omgang.
3. Breddeansvarlig - vi trenger en som tar ansvar for initiativ i forhold til breddetreninger!

○ Vi får en del henvendelser fra miljøene.
○ Bør ha én ansvarlig per region, disse ble valgt:

i. Vest: Marie
ii. Øst: Kristine
iii. Sør: Merethe

○ Hver region bør arrangere 1 breddesamling før sommeren og 1 til høsten.
○ Breddemidlene blir prioritert til breddesamlinger og treningshelger.

4. Kursansvarlig - kurskalender - følge opp alle offisielle kurs og kursdeltakere.
5. Utdanningsansvarlig - her handler det stort sett om å komme i mål med dokumentasjon for

formalisering av voltigeutdanninger som er offisielle: dommer, trener 1 for voltige og
kompetansegivende longørkurs.

○ Marie og Yri tar dette sammen.
6. Formelle vedtak dommerutdanning og longørkurs: arbeidet med å formalisere utdanningene for

dommer og longørkurskompetansen er påbegynt - vi trenger noen generelle avklaringer ang:
○ Godkjenning av dommeraspirant

i. Trenger ikke gå via SUV, kursholder har kompetansen her.
○ Godkjenning av kursholder som SUV må ta stilling til.

i. SUV godkjenner kursholdere.
○ Yri og Marie snakker med Mari, som nettopp hadde møte med NRYF om kursholdere og

voltigelongørkurs, og skriver ned hvilke avklaringer som må tas med SUV, og tar det opp på
neste møte.

7. Stevner
○ Stevne Epona i mai.

i. Utgår, Epona er booket til andre ting.
○ SJR - stevne 30. april til 1. mai.
○ Stevnesøknad Haugesund 22. mai eller 27./28. mai.

i. SUV har dessverre ikke mulighet til å være behjelpelig med stevnehjelp disse helgene.
ii. Vi tar utgangspunkt i stevne 27./28. mai.

○ Vi bør lage et inforskriv til stevnearrangørerne, der det er et eget til stewarden.
i. Lilly og Yri ser på det.

○ Marie godkjenner stevner i NRYF-stevne, men får ikke varsel om at det ligger stevner til
godkjenning. Alle må derfor huske på å sende henne en melding om at det ligger stevner klar
for godkjenning.

8. KR7 - status og plan for oppstart av arbeidet med revideringer neste høst. Utregningsprotokoller og
programmer (FEI-program, A- og B-program). Må være klart senest til 15. april. Foreslår at en liten
gruppe jobber med dette. Samme for NRYF-stevne - oppdateringer.

○ Yri har hatt korrespondanse med de i NRYF som har ansvaret for KR, og hatt noe hjelp av
Kristine.
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9. NF Representant til FEI dommerkurs - Oppfølging i forhold til endringer reglement
○ Fortinnsvis Lilly eller Kristine, som er dommere.

10. Satsningsgrupper/landslag - status v/Lilly
○ Nyhet legges ut på Facebook

11. Publiseringer og kommunikasjon
○ Yri legger ut stevneplanen
○ Alle får tilgang til å publisere på Facebook
○ Vi har også en Instagram-konto, som vi bør bruke mer
○ Merethe og Lilly tar ansvar for sosiale medier
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