Årsmøte i alslaget for lyngshest i Troms 5. februar 2011
Stigen vertshus, Lyngseidet, kl. 1500
Antall møtte; 8
Antall stemmeberettigede; 8
(tilstede fra styret; Birgit D. Nielsen, vara Peter Bruvold og Inger Gåre)
Sak 1: godkjenning av innkalling;
Den var litt seint utsendt. Enstemmig godkjent. Oppfordring om å legge in
”kvittering” for mottatt/åpnet mail.
Sak 2: valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Birgit D. Nielsen, enstemmig valgt møteleder, Ellinor Jacobsen; enstemmig valgt
referent, Peter Bruvold og Marit Samuelsen Nordli enstemmig valgt til å underskrive
protokollen.
Sak 3: Godkjenning av årsmelding og aktivitetsplan
Birgit D. Nielsen gikk gjennom årsmeldinga.
Det blei redegjort for at konkurranseresultater ikke tas med i vurderinga på utstilling
på tross av at bruksegenskaper skal tillegges vekt. Dette må tas i bruk. Peter foreslo
eksteriørkurs for å få inn blikk og erfaring for å vurdere om hesten er utstillingsklar.
Det ble referert og sagt noe om samarbeid med hestefolk fra Arkhangelsk.
Fokus Unghest blir fulgt opp og arbeidet der blir videreført.
Medlemslister; vi sliter med å få oppdaterte medlemslister. Må få bedre oversikt over
hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt.
Det er bra at vi får flere som er dommerutdannet innen vår rase.
Møter; telefonmøter eller Skype – vil fortsette med dette – gode erfaringer.
Medlemsbladet; sende på e-post til de som har e-post og papirutgave til de som ikke
har det. Bør sende ut medlemsbladet 2 ganger per år.
Økonomi, Vi har ca 70.000,- på konto. Vi trenger å bedre rapporteringa av økonomien
til styremøtene.
Samarbeid med Nord-Norsk Hestesenter; NNHS sliter økonomisk, ingen daglig leder.
NNHS får 933.000,- i årlige tilskudd fra staten som er alt for lite. Send forslag til leder i
valgkomiteen for NNHS AS som er Kristin Sundstrøm om gode kandidater til
ledervervet og ellers i styret.
Kommunikasjon Landslaget; Birgit orienterte. Det ble en del diskusjon om ordlyden i
dette avsnittet og forslag til endring blei framlagt. Stryk setninga ”….ubetydelig
nordnorsk hest…”. Få med at alslaget i Troms har arrangert NM to år og kommet med
forslag til endringer med bakgrunn i dette og at vi er skuffet over at dette ikke er
hensyntatt og realitetsbehandla av Landslagets styre.
Årsmeldinga blei satt under votering med de tillegg/endringer. Enstemmig godkjent.
Peter Bruvold berømmer styret for godt arbeid.
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Aktivitetsplan 2011
Birgit gjennomgikk denne. Eksteriørkurs i Fokus Unghest prioriteres – helst om
vinteren.
Medlemsbladet to ganger per år.
Under avlsaktiviteter ønsket årsmøtet et tillegg om at en legger mer vekt på
informasjon om bruksegenskaper i rådgiving om valg av hingst til de ulike hoppene og
deres eiere.
Ønsker også å få med at vi vektlegger medlemsverving; nytt medlem – brosjyre med
info.
Aktivitetsplanen blei satt under votering med de tillegg/endringer. Enstemmig godkjent.
Sak 4: Regnskap
Revisorrapporten ble gjennomgått av Inger.
Revisorene har gjort anmerkninger og anbefalt at årsmøtet godkjenner regnskapet
med de gitte anmerkninger.
Regnskapet blei satt under votering. Enstemmig godkjent.
Sak 5: Budsjett
Birgit orienterte
Det ble lagt inn en inntekt på 1000,- for salg av gensere og effekter. NM settes til en
nettoutgift på 10.000,- (underskudd) og årsmøtet gir styret fullmakt/tillit til å foreta
nødvendige justeringer i forbindelse med NM.
Under diverse utgifter vil det komme et tillegg på utgifter til premier, blomster, gaver,
refusjon av startkontingent.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer.
Varelageret må gjennomgås og verdsettes, slik at dette framkommer i regnskapet.
Budsjettet blei satt under votering med de tillegg/endringer – Enstemmig godkjent.
Sak 6: Fastsettelse av kontingent.
Kontingenten er nå på 400,- for 2011. Fastsatt på årsmøtet i 2010. Kontingenten til
Landslaget har vært uforandret siste år. Forslag; kontingenten fastsettes til 450,-for 2012.
Rutiner for utsending av kontingent må bedres. Kontingenten skal betales inn før
årsmøtet samme år.
Enstemmig vedtatt.
Sak 7: Innkomne forslag:
- hvordan ønsker vi at Landslaget skal jobbe med markedsføring av
lyngshesten
- forslag til hvordan Landslaget skal bruke NNHS
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme en uttalelse/sak til Landsmøtet om hvordan de skal
jobbe med markedsføring av lyngshesten. Følgende momenter skal med:
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-

NM statutter inn i NRYF
Synliggjøre allsidighet og bruksområde til lyngshesten (familiehesten)
Bedre omdømmet for rasen
Jobbe målretta og konstruktivt i arbeidsgruppa for de særnorske rasene.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme en uttalelse/sak til Landsmøtet om hvordan
Landslaget skal bruke NNHS
- Brukes som sekretariat for Landslaget
- NNHS må synliggjøres i handlingsplanen for de særnorske rasene
- Sikre økonomien til NNHS
Sak 8: Valgkomiteen innstilling fulgt og alle blei valgt ved akklamasjon
Leder; Birgit D. Nielsen valgt for 1 år
Aktivitetsansvarlig; Kristin Sundstrøm valgt for 1 år
Avlsansvarlig; Inger Sofie Andreassen valgt for 1 år
Kasserer; Ingunn Hansen valgt for 1 år (kommentar; går inn for Kirsti Altmann i
hennes 2. år da Kirsti ønska å fratre.)
Sekretær; Peter Bruvold valgt for 2 år
Revisorer; Marit Gåre og Gunn Grønås valgt for 1 år
2 vararepresentanter; Annfrid Jacobsen; 1. vara og Inger Gåre; 2. vara: begge valgt for
1 år.
Utsendinger til Landslagets årsmøte; Birgit D. Nielsen, og 2 representanter til. Styret
avgjør sjøl hvem som skal reise.
Valgkomiteen;
Har bestått av Ellinor Jacobsen, leder, (gikk inn for Gunnar Kristiansen i hans 3. år i
2010), Marlene Horvli valgt i 2009 og Kristin Sundstrøm valgt i 2010.
Nytt medlem til valgkomiteen; Ellinor Jacobsen valgt for 3 år i 2011.
Årsmøtet slutt 1630.
Underskrift protokoll:
Peter Bruvold

Marit Samuelsen Nordli

Ellinor Jacobsen
referent
Før årsmøte hadde vi et medlemsmøte hvor vi informerte og diskuterte NM, Peter Bruvold viste en
veldig fin og artig bildefortelling fra turer med hest i fjellene i Lyngen og vi hadde en diskusjon om
handlingsplanen for de særnorske rasene; markedsføring, avlsmål, endring av ub, hesterasenes
omdømme og identitet.
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