Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (5/17) 21.03.2017
Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Benedichte Hilt Mangerøy, Gunn Grønås, Kirsti V.
Andersen og Ingrid Sponheim (referent).

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

10/17 Konstituering av styret
Leder: Solveig Wisløff
Nestleder/Sekretær: Ingrid Sponheim
Styremedlem/kasserer: Gunn Grønås
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy
Styremedlem: Kirsti V. Andresen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

11/17 Tilskudd travprosjekt
Alslaget for lyngshest i Troms søker om å få dekket 75% av innkjøp av travvogn iht til
retningslinjene i travprosjektet.
Vedtak: Søknaden innvilges.

7/17 Søknader om å virke i avl uten å gjennomføre utvida bruksprøver
Kåringsnemda har behandlet søknad fra eier av Lundvolls Svalin om å forlenge kåringsgraden
for avlssesongen 2017 grunnet skade hos eier. Kåringsnemda anbefaler å ikke støtte
søknaden.
Grunnet frist for innmelding til hingstekatalogen er saken behandlet pr e-post.
Vedtak: Styret støtter kåringsnemda sin vurdering. Begrunnelsen er tilsendt søker.

12/17 Fornying av varelager

Det er behov for å fylle på med en del varer i nettbutikk i enkelte størrelser som det er stor
etterspørsel etter. Det er også kommet ønsker om fleecejakker/fleecevester med landslagets
logo. Det er ikke satt av penger på årets budsjett til innkjøp i nettbutikken. Styret ser det
likevel som viktig å kunne ha et tilbud av de mest populære varene i de etterspurte størrelser.
Benni legger til rette for kjøp av varer i Mcash slik at det lettere kan selges varer på
hingsteutstillinga på Starum.
Vedtak: Benni får fullmakt til fylle opp lageret med de nødvendige varene og hente inn
pristilbud på nye varer.

Orienteringer:
-

Solveig og Ingrid deltok på ledermøte med NFL og LD 13/4.
Ingrid har deltatt på møte i fagutvalget 15/4.
Ingrid har deltatt på møte i bruksprøvegruppa 15/4.
Solveig og Benedichte har deltatt på møte i utstillingskomiteen for hingsteutstillinger.
Avlsutvalget skal ha møte 22/3. Styret forventer at avlsutvalget prioriterer avlsplan i
2017.

Neste styremøte 6. April kl 20.30 med gjennomgang av planer for 2017, prosjektbudsjett og
organisasjonsbudsjett.

