Referat Skype-styremøte søndag 20.01.2013, klokka 2030
Flytta ei uka fra innkalt 13.01.2013 pga influensa
Møtt: Kristin Sundstrøm og Birgit D. Nielsen. Inger Gåre og Ingunn Hansen hadde problemer med
internettilgang, Annfrid Jacobsen kom som avtalt litt seinere på møtet. Birgit ringte opp Inger, Ingunn
og Annfrid og gikk igjennom sakslista med hver enkelt.
Forfall: Peter Bruvold, Ranja Olaisen
Utsatt: Oppfølging fra tidligere møter
Vervekampanje: på tide at vi gjør mer, eller er det mange som har vært flinke ververe?
Hestelista: vi vil gjøre en jobb. Hvordan er situasjonen – har alle som påtok seg en jobb på sist
årsmøte gjort sin del? Hestelista henger egentlig litt i løse lufta, men Gudrun Bøhler tar i alle fall
imot og registrerer fortsatt. NNHS skal overta, men når er uavklart…..
NM-statutter; Mye av reglene fra Hesteleiken i Nordreisa er tatt inn – det er vi fornøyde med.
Det jobbes også i landslaget med et samarbeid med NRYF.
Utsatt: Orienteringssaker:
Birgit: orienter veldig kort om NNHS; ny daglig leder, organisering og planer. Handlingsplanen.
Prosjekt Foto, film og signaturaktivitet.
Nye saker:
Sak 1/13: Landsmøte 2013
Vi har påtatt oss arrangementet. Birgit har reservert rom og møtelokale.
Oppgaver for gjennomføring av Landsmøtet er fordelt slik.
- Koordinering og avtaler med Landslaget: Birgit og Kristin (møterom og mat)
- Omvisning og oppvisning NNHS; Birgit avtaler med de andre ansatte på NNHS
- Besøk på Gudmundgaard og Stall Kjærnes; Birgit avtaler med Inger og Kristin
- Kontakt med Vollan om rom; Birgit, møterom og mat; Kristin
- Transport til/fra flyplass/buss og på omvisning(er); Birgit ansvarlig, fordeler oppgaver når
behov er klart
- underholdning? (bildespill; mac); Birgit/Kristin (ønsker velkommen til Balsfjord)
- kontakt med presse(?):Birgit

Sak 2/13: Årsmøte 2013
Følgende vedtatt:
Tid: 2. februar 1300
Sted: leie/låne rom FabLab; Peter er ansvarlig
Innkalling: Ingunn (er sendt ut)
Servering: Peter bestiller rundstykker/kaker el tilsvarende, kaffe/te
Oversikt over hvem som er på valg: Birgit
Valgkomitéen er satt i gang: Birgit

Må være klart før årsmøtet, slik at styret får anledning til å kommentere det før årsmøtet:
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Regnskap og budsjett: Ingunn (bilag og regnskap er transportert til NNHS 16.01.2013, Gunn
Grønås er informert).
Årsmelding 2012 og årsplan 2013: Birgit
Oversikt bedekninger og fødte føll 2012: Inger (sender til Birgit)
NB: Innslag etter møtet: Inger Gåre blei utfordra i fjor av Ellinor Jacobsen til å presentere noe….

Sak 3/13: Aktivitetshelg på NNHS
Vi har reservert helga 22. – 24. januar på NNHS. Idéen var å ha en aktivitetshelg for lyngshest der.
Vedtak:
Annfrid ansvarlig for å lage et forslag til aktiviteter, instruktører og andre menneskelige
ressurser, tidsplan og kostnadsoverslag for helga innen fredag 26.01.13. Birgit sender forslaget til
styret for avgjørelse raskt. Dersom styret er positive til opplegget setter Annfrid med
arbeidsgruppe i gang arbeidet. Dersom vi ikke ser noen mulighet til å gjennomføre helga Utsettes
arrangementet til høsten 2013.
NNHS tilbys leie for anlegget uansett om helga gjennomføres eller ikke.
I etterkant av møtet: avgjør etter avslutning av årsmøtet om vi likevel kan hale i land en positiv
aktivitetshelg på litt kort varsel.
Sak 4/13: Hoppeutstilling og Lyngshestdaga 5. – 7. juli 2013
Vedtak: Opprettelse av arbeidsgruppe og en plan for arbeidet: utsatt til neste møte
Sak 5/13: Fokus unghest
Vi ønsker større kursaktivitet:
Vedtak:
Annfrid ber NNHS om et samarbeid om et kurs i vår i forbindelse med aktivitetshelg i februar dersom
det passer inn i hennes plan. Ellers forsøker vi likevel å få til et kurs.
Nordreisa holder et kurs i vår: Ingunn tar på seg arbeidet med å planlegge kurs.
Peter undersøker om det er interesse for at Lyngen holder et kurs i vår

Sak 6/13: Lyngshestens dag i Tromsø
Vi blei enige om at vi ville være positive til en ”lyngshestens dag” i Tromsø. Avgjørelsen er meldt
tilbake til Fia.
Vedtak:
Styret avventer initiativ fra Tromsø-miljøet.
Sak 7/13: Styrereferater på rimfakse
Vi har diskutert å legge ut styrereferater på rimfakse tidligere.
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Vedtak:
Leder er ansvarlig for at styrereferater legges på Troms sin side på rimfakse ei uke etter at styret har
fått referatet på e-post, dersom det ikke kommer innvendinger til referatet. Eventuelle innvendinger
innarbeides, styret gis noen få dager til nye kommentarer før referatet legges ut på nettsida.
Sak 8/13: Egen side i medlemsbladet
Innspill til Rimfakse-bladet om at lokallaget kan få egne sider er mottatt positivt.
Vedtak:
Alslaget i Troms skal ha lokal info i hvert medlemsblad. Leder er ansvarlig for at det blir gjort. (Alle
styremedlemmer og gjerne medlemmer må være forberedt på å bli bedt om å skrive).
9/13: Søknad fra Hålogalandskuskene
Nystarta kjøreforening under NRYF, skal arrangere banebygger- og dommerkurs 2. helga i februar. Vi
er forespurt om å støtte.
Vedtak på sms-”styremøte”; Vi har gitt tilsagn på 5000,-. Kjørelaget er informert.
Eventuelt
10/13: Sponsing av våre medlemmer som deltakere på banebygger- dommerkurs på NNHS 2. helga
i februar?
Vedtak: vi sponser inntil 5 deltakere med 1000,- hver. Ingunn administrerer ordninga.
11/13: Sponsing av våre medlemmer på andre kompetansegivende kurs (for eksempel dressur- og
sprangdommere, banebyggere)
Vedtak: Vi er positive til dette og ber Ingunn og Inger sette opp noen retningslinjer om hvor mye
støtte, hvor mange og vurdering av behov for alslaget, som vi godkjenner etter innspill på e-post
(Ingunn er ansvarlig for framdrift). Deretter legger Birgit ut info på Rimfakse etter at styret har fått
forslaget til kommentar og godkjenning.
12/13: Landbruksmessa 2013; invitasjon til deltakelse
Vedtak: Vi vil gjerne markere oss. Inger og Kathrine Kongsli har påtatt seg ansvaret. De ønsker å få til
en oppvisning og en stand. Alslagets medlemmer kan bli bedt om å stå på stand. Alslaget (og NNHS)
bidrar med utstyr (som for eksempel roll -ups, bilder, brosjyre?)og salgsartikler.
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