Årsmøtereferat; Alslaget for lyngshest i Troms lørdag. 11. februar 2012 kl. 1300 på
Nordkjosbotn videregående skole
Frammøtte: 15, stemmeberettigede: 15
1) Enstemmig godkjenning av innkalling
2) Valg av møtelede; Birgit D. Nielsen, referent; Peter Bruvold og to personer til å undertegne
protokollen; Annfrid Jacobsen og Marlene S. Horvli
3) Årsmelding godkjent med kommentarer.
Diskusjoner og innpill under gjennomgang av årsmelding; Ellinor Jacobsen starter først med å
berømme NM-turen til Skien og en del prat om hesteraser og likhet med lyngshesten.
Føllmønstring i Nordreisa 2010 er fulgt opp med miljøløype med de samme åringene på utstilling i
2011, med intensjon om videre oppfølging. Bedekningstall fra vårt avlsområde; nesten 1/3 av
bedekningene på landsbasis; BRA. Inger Sofie Andreassen påpekte at å leie inn hingster
”uorganisert” kan gå utover egne hingsteholdere. Vi bør tenke på å bytte hingster med andre
områder i større grad enn i 2011. Hestelista; noen sider av hestelista delt ut til en del av
årsmøtedelegatene som påtok seg å oppdatere disse sidene. Ranja Olaisen tok opp at hestene
som var med i undersøkelsen for patellahaking på 2-åringer høsten 2011 bør testes igjen som
voksne. Ros til Kristin Sundstrøm og Maria Ellingsen for Rimfakse-jobben. Trenger småstoff.
Kanskje barneside? Ros til Birgit D. Nielsen; god jobb.
4) Revidert regnskap; noen få spørsmål til Ingunn Hansen som er kasserer om mezenprosjektet. Ros fra revisor til kasserer for ryddig og godt ført regnskap. Regnskapet er
enstemmig godkjent.
5) Budsjett og aktivitetsplan:
Budsjett lagt fram og godtatt.
Kommentar til budsjett; Fokus Unghest skal være billig for de nasjonale rasene, tilskuddsmidlene
er avlsmidler for de nasjonale rasene.
Aktivitetsplan godkjent med kommentarer.
Diskusjoner under gjennomgang av aktivitetsplan; Oppfordring om bidrag til oppvisning på
hingsteutstillinga.
Medlemsverving viktig.
Genetisk test i mezen-prosjektet; lyngshesten og mezen-hesten er i denne testen mindre i slekt
enn fjordhest og mezen-hest, men lyngshesten er likevel like mye i slekt med mezen-hesten som
med fjordhesten. Må vi se lengre mot øst for å finne kilden? Dølahesten har den største
utfordringa med hensyn på innavl, av de tre små nasjonale rasene.
Det er skuffende lite reiselivs-tilbud med lyngshesten i Troms. Sterk konkurranse fra islandshest.
Arbeidsgrupper til arrangement i Harstad 23. juni 2012 og i Balsfjord 2013 etablert.
Medlemsblad; bruker heller Rimfakse-bladet og nettsida mer aktivt enn nå og legge arbeid med
eget medlemsblad litt på is.
Forhandle medlemsfordeler hos lokale leverandører, og felles innkjøp for eksempel flis.
6) fastsettelse av kontingent; uendra 450,- for 2013
7) innkomne saker: Hesteoppdrett og slaktepris. Årsmøtet støtter at pris på hestekjøtt må
økes. Utfordringa er hvordan man får slakteriene til å ville betale mer og hvordan man legger
det fram for allmennheten med tanke på de sterke følelsene folk har til hest. For eksempel
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bør dårlige travere slaktes heller enn å slippes ut i markedet. Kjøtt og skinn representerer
verdier.
Vedtak; vi jobber lokalt og saken orienteres om på Landsmøtet i mars 2012.

8) valg:

leder: Birgit D. Nielsen valgt for 1 år
aktivitetsansvarlig: Annfrid Jacobsen valgt for 1 år
avlsansvarlig: Inger Gåre valgt for 1
kasserer: Ingunn Hansen valgt for 2
(sekretær: Peter Bruvold, valgt for 2 år i 2011)
revisorer, to stykker, valgt for 1 år, Gunn Grønås og Jan Arne Waltenberg
to vararepresentanter, velges for 1 år: 1. vara Ranja Olaisen, 2. vara: Kristin
Sundstrøm
utsendinger til Landslagets årsmøte 24.03.11 (Hålogaland). Vi kan sende 3. Styret
avgjør hvem som skal reise.
en til valgkomiteen, velges for 3 år
Kristin Sundstrøm har sittet i to år og har ett år igjen, Ellinor Jacobsen blei valgt på
nytt i 2011 og har to år igjen, Marianne Pedersen valgt for tre år

Innspill til styret; vurdere om man bør foreslå en vedtektsendring slik at flere av styrets medlemmer
velges for to år for å sikre kontinuitet.
Avslutningsvis: utdeling av blomster, gaver og takk for god innsats til tre avtroppende
styremedlemmer/revisor: Inger Sofie Andreassen, Kristin Sundstrøm og Marit Gåre og til Birgit D.
Nielsen som fortsetter som leder.

Ref. Peter Bruvold

Annfrid Jacobsen
sign.

Marlene S. Horvli
sign.

medlemsmøte:
Flott lysbilde-serie av Ellinor Jacobsen. Inger Gåre er utfordra til å vise bilder i
forbindelse med årsmøtet 2013
Kort orientering omkring handlingsplanen og om situasjonen på Nord-Norsk
Hestesenter
Diskusjon omkring forskning på temaet hest og bevegelser. Peter Bruvold fortsetter
sin kontakt med BioForsk Tjøtta.
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