Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (11/17) 26.09.2017
Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Benedichte Hilt Mangerøy, Kirsti V.
Andersen, Ingrid Sponheim (referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL, fram
tom. sak 21/17))
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:
-

-

-

-

-

Ny hjemmeside. Det er underskrevet avtale med leverandør av ny hjemmeside og
prosjektgruppa har hatt oppstartsmøte. Målet er å ha portalen klar i desember. Fra
2018 blir det et sentralt medlemsregister som faktureres ut fra NSNL.
Info fra NSNL. Det har blitt arrangert en skeidtrening på senteret med åtte deltagere.
Stall og uteområde for ungheststasjonen er snart ferdig. Det er annonsert på
facebooksidene til senteret. 5 unghester av rasen er foreløpig påmeldt, og 1 dølahest.
Det er enda noen ledige plasser. Senteret ønsker å arrangere oppdretterkonferanse for
rasen i månedskiftet jan/feb 2018.
Prosjekt Kvalitetshest. Forprosjektet til de tre organisasjonene settes i gang i høst. Det
er søkt penger til hestehjelpskassa til prosjektet. Det er ønskelig å få inn unghest fra
alle tre rasene.
Ledermøte. Ingrid og Solveig deltok på ledermøte for de tre organisasjonene 14/9.
Sakene var orienteringer om Prosjekt Kvalitetshest, Fokus Unghest, rabatt på utstilling
for nasjonale hesteraser og revisjon av registreringsreglement.
Eksteriørdommeraspiranter. Det skal være opptak for eksteriørdommeraspiranter i
november. Vi kontakter lokallagene og ber de komme med forslag til kandidater.
Brosjyrer. Det er trykket opp nye brosjyrer. NSNL har tatt størstedelen av kostnaden
og det er landslaget veldig takknemlige for. De skal nå sendes ut til lokallagene.

19/17 Finansiering av hjemmeside
(Saken er behandlet pr e-post)
Kasserer foreslo finansieringsmodell for hjemmeside som baserer seg på at det blir utgitt et
medlemsblad mindre i 2017 for å dekke inn investeringen.
Vedtak: Vedtatt pr e-post.
20/17 Trykking av brosjyre

Utforming av brosjyre er godkjent pr e-post. Kostnaden skal deles med NSNL, og dekkes av
prosjektmidlene vi har fått til markedsføring.
Vedtak: Vedtatt pr e-post.

21/17 Hingsteutstilling 2018
Hingsteutstillingen på Olsborg er fastsatt til 20.-21. April 2018.
Vi er forespurt om felleskåring på Starum i samarbeid med spesialraser, NPA og ridehest. Vi
foretrekker at det blir en av helgene etter påske.
Regional kåring i samarbeid med spesialraser og NPA er enda ikke avklart.
Vedtak:
-

Vi spiller inn følgende aktuelle helger til kåring på Starum: 6.-8. April og 13.-15.
April.
Benedichte og Solveig deltar i arbeidsgruppemøte for hingstekåringene.

22/17 Søknad om støtte til øyelysing
Landslaget har mottatt en søknad om dekking av utgifter til å få øyelyst en hest med sølvgen
som viser symptomer på synsproblem.
Det er pr i dag ikke startet noe prosjekt på sølvgen og synsproblematikk i rasen og landslaget
har derfor ikke midler til å dekke de omsøkte midlene. Dette er en viktig sak for rasen
generelt sett, og landslaget har i mai 2017 spilt inn problemstillingen til forskningsmiljøet på
NMBU som har sendt en prosjektskisse til norsk-svensk forskningssamarbeid. Vi har pr dags
dato ikke fått status på søknadsprosjekt, men denne er like rundt hjørnet.
Vedtak:
-

Søknaden blir avslått.
Søknaden kan tas opp igjen dersom vi får i gang et prosjekt på sølvgen.

23/17 Søknad om egen hingst på egen hoppe
Landslaget har mottatt en forsinket søknad om egen hingst på egen hoppe. Det gjelder en
bedekning i 2016 og føll født 2017.
Rent prinsipielt så skal søknadene komme inn på forhånd, og landslaget har tidligere avvist å
ettergodkjenne søknader om egen hingst på egen hoppe.

Vedtak:
Søknaden avslås.

24/17 Prioritering av arbeidsoppgaver for nasjonale raser
Siri Furre v/NHS har bedt Landslaget om å prioritere arbeidsoppgaver som hun utfører på
vegne av organisasjonen. Styret vurderer de ulike arbeidsoppgavene og sender det tilbake til
Siri.
Vedtak:
-

Arbeidsoppgaver til Siri/NHS prioriteres i henhold til Landslagets pågående saker,
problemstillinger og prosjekter.

Neste styremøte: 7. November kl 20.00 på Skype

