
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (7/17) 25.04.2017 

Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Inger Gåre (vara) 

og Ingrid Sponheim (referent). 

Forfall: Benedichte Hilt Mangerøy 

 

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: 

- Møte i avlsutvalget 20/4. Ingrid orienterer om diskusjonene om avlsplanrevidering. 

Styret bes om å komme med innspill i prosessen.  

- Hoppelinjeprosjektet 

 

13/17 Samarbeidsavtaler 

Forslag til endringer i samarbeidsavtale NHS: 

Avdekking og registreringer av arvelige lidelser iht kommende avlsplan meldes inn til NHS 

som del av samarbeidsavtale i 2018.  

Fra 2017 tas registrering av sølvgen hos føll med i avtalen.  

-- 

Gunn ønsker at vi ser på presiseringer iht utstillinger. Forslag kommer på e-post. 

-- 

Styret ved NSNL har godkjent landslagets ønsker til innhold i samarbeidsavtale.  

Vedtak: 

- Forslagene til samarbeidsavtale NHS er enstemmig vedtatt.  

- Endringsforslag vedr utstillinger kommer til behandling pr e-post. 

- Styret ber daglig leder v/ NSNL utforme fullstendig samarbeidsavtale. 

 

 

15/17 Søknad forlengelse av kåringsgrad 



Styret mottok søknad om forlengelse av kåringsgrad for Icora Pilgrim pga skade som 

forhindret hingsten å møte til utvidet bruksprøve i år.  

Kåringsnemda behandlet saken og kom med følgende anbefaling til styret: 

 

Under forutsetning av at det fremlegges nyere veterinærattest som viser at Icora Pilgrim ikke 

kan avlegge bruksprøve på utstilling våren 2017 gis hingsten utvidet kåring for avlssesongen 

2017. Det forutsettes at kvoten på 15 hopper ikke overskrides. 

Vedtak: Hovedstyret stiller seg bak kåringsnemda sin anbefaling. 

 

16/17 Ny brosjyre  

Gunn la fram forslag til plan for ny brosjyre som er reklamefinansiert og derfor blir 

prisgunstig for organisasjonen.  

Styret ser det som nødvendig å få på plass en ny brosjyre, som også er prisgunstig. Det er 

ønskelig at vi har klar en brosjyre innen seinsommeren. 

Vedtak:  

- Styret ønsker at muligheten for reklamefinansiert brosjyre utredes videre. 

- Gunn kontakter leverandør og kommer tilbake til styret med progresjon i saken. 

 

17/17 Søknad om NM 2018 

Lokallaget i Midt-Norge har søkt om å få arrangere NM for nordlandshest/lyngshest i 2018. 

De ønsker å basere seg på NRYF-grener. Styret ønsker at lokallaget tar stilling til om de har 

mulighet til å inkludere trav og evt. galopp i NM-arrangementet. Det er også mulig at det 

settes opp et travløp under et annet arrangement som gis status som tellende i NM.  

Vedtak: 

- Lokallaget i Midt-Norge tildeles NM for 2018.  

- Styret utreder, sammen med søker, muligheten for å inkludere trav og evt. galopp.  

 

Neste styremøte blir tirsdag 23 mai, kl 20.30 
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