Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (3/17) 07.02.2017
Tilstede (Skype): Benedichte Hilt Mangerøy, Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen og
Ingrid Sponheim (referent), Peter Bruvold og Solveig Wisløff.

Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte
Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post.
Vedtak: Protokollen er godkjent

Orienteringer:
- Rasen er valgt ut til å delta i et internasjonalt forskningsprosjekt for utrydningstrua
husdyrraser. Dette er et utrolig spennende prosjekt som kan gi mye god informasjon om
avlsarbeidet i rasen.
- Prosjektsøknader er sendt inn til NHS forrige uke.

3/17 Landsmøte
Gunn har utarbeidet forslag til budsjett for 2017 og la fram regnskapet for 2016.
Kontigent til landslaget foreslås økt til kr 250,- pr medlem fra 2018.
Ingrid har utarbeida forslag til årsmelding og planer for 2017.
Innkomne saker:
- Sak fra Rogaland/Agder: De ønsker at hovedstyret legger fram et forslag til presisering av
familiemedlemskap i vedtektene.
Forslag til vedtak:
Legge til følgende tillegg til §3: ”Som medlem regnes enkeltperson meldt inn med navn
og adresse fra lokallag. ”
Og:
”Alle medlemmer er berettiget til fordeler landslaget oppretter.”
Legge til følgende tillegg i §7 punkt 1: ” i tillegg til medlem meldt inn til landslaget.”

- Sak fra Troms:
”Alslaget for lyngshest i Troms fremmer forslag om at alle aktivitetssamlinger i lokallagsregi,
for nasjonalrasene, likestilles når det gjelder økonomisk støtte til arrangementet, uavhengig av
hvilke grener som representeres.”

Forslag til vedtak:
- Landslaget skal jobbe for at rasens allsidighet som brukshest blir ivaretatt gjennom de
økonomiske støtteordninger, både nye og eksisterende, som er tilgjengelig.
-

Dette punktet legges inn som et tilleggspunkt i ”Planer for 2017”.

Vedtak:
-Årsmelding, planer for 2017, budsjett og regnskap godkjennes slik de ligger fore og sendes
ut til lokallagene innen 11. Februar.
- Hovedstyrets forslag til vedtak til innkomne saker godkjennes.

Neste styremøte blir tirsdag 28 februar kl 20.30

