Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (8/17) 23.05.2017
Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Benedichte Hilt Mangerøy, Ingrid
Sponheim (referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL).
Forfall: Kirsti V. Andersen

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:
-

Ingrid orienterte om møte i fagutvalget 11/5 på Gardermoen. Temaet var rapport til
LMD for 2018, forskningssøknader fra NMBU og møte med hestesentrene.

18/17 Hoppeprosjekt
Solveig og Ingrid har laget utkast til en liste med aktuelle hopper til hoppeprosjektet med
Siri/NHS sine kjøringer fra Eva med slektskap til hingster og innavlsprosent. Lista inneholder
15 hopper, der 10 hopper blir forespurt og de resterende 5 blir satt på reserveliste i tilfelle de
forespurte ikke ønsker å delta.
Siri/NHS vil nå bruke EVA til å sette opp forslag til hingster til de aktuelle hoppene. Geografi
og sølvgen/kremgen blir tillagt vekt i utplukking av hingster.
Vi har 40 000,- i prosjektmidler til hoppeprosjektet. Det er mindre enn vi søkte om og det
begrenser mulighetene våre for å lage gode løsninger for de kommende føllene.
Betingelsene for å være med i hoppeprosjektet:
- Hoppeeier forplikter seg å bruke den hingsten som blir foreslått fra EVA.
- Hoppeeier får dekket springpenger av landslaget og eventuelt delvis transportstøtte dersom
det er rom for det innenfor budsjettet til prosjektet.
- Hoppeeier står som eier av føllet og kan beholde eller selge det som man ønsker.
- Hoppeeier får fortrinnsrett til plass for hingsteføll i ungheststasjoner i regi av
landslaget/NSNL.

Vedtak:
-

Liste over aktuelle hopper og betingelser er vedtatt.
Ingrid og Solveig har ansvar for kontakt med hoppeeiere og for videre framdrift i
prosjektet.

13/17 Samarbeidsavtale
Linda/NSNL har sendt forslag til utkast til samarbeidsavtale mellom landslaget og nasjonalt
senter for nordlandshest/lyngshest.
Hovedstyret og NSNL er enige om innholdet i avtalen. Linda utarbeider et endelig utkast til
behandling i styret innen 15. juni 2017.

Vedtak:
- Endelig samarbeidsavtale mellom landslaget og NSNL behandles på 20. Juni 2017.

----

Neste styremøte tirsdag 20 juni kl 20.30

