Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Hovedstyret

Landsmøte 2014
Rica Hell Hotel – Værnes – 29.03.2014

Delegater:
Hovedstyret: Marit Wasmuth, Gunn Grønås, Hans Erling Moholt, Arvid Reiersen og Ingrid
Sponheim
Troms: Kristin Sundstrøm, Birgit Nielsen og Christine Borch
Hålogaland: Børge Klevstad
Helgeland: Frank Saus
Midt-Norge: Lene Grenne
Østlandet: Benedichte Hilt Mangerøy, Eli C. Myrseth og Liv Randi Bjørkenes
Vest: (ingen)
Telemark/Vestfold: Hanne I. Bakke
Rogaland/Agder: Kerstin Refvem og Marianne Seim Haaland

Velkommen
Lene Grenne og Ingunn Djuplasti ønskte velkommen på vegne av Nordlandshest/Lyngshest i
Midt-Norge, og presenterte laget sitt.
1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter
Marit Wasmuth åpnet landsmøtet 2014.
Det er 17 delegater til stede inkludert hovedstyret.
Ingrid Sponheim har fullmakt fra Nils Runnane.
Det er da totalt 18 stemmer.
2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder,
referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen
Valg av møteleder: Gunn Grønås
Referent: Ingrid Sponheim

To til å undertegne protokollen: Ingunn Djuplasti og Børge Klevstad.
Tellekorps: Arvid Reiersen og Maria Horn Ellingsen
Enstemmig vedtatt.
Innkalling og dagsorden er godkjent.
3. Hovedstyrets årsmelding for 2013
Rettelse medlemstall: Troms 102 medlemmer.
Saus etterlyser mer informasjon om Nord-Norsk Hestesenter, det vil bli gitt i en
informasjonsbolk i etterkant av landsmøtet.
Årsmeldinga er enstemmig vedtatt med overnevnte rettelse.

4. Regnskap for 2013
Kasserer Gunn Grønås presenterte regnskap for 2013.
Det er et underskudd på nesten 15 000, men det vil bli tilbakebetalt en tilsvarende sum
som tilskudd til medlemsmøte fra Norsk Hestersenter. De vil komme i 2014.
Regnskapet er enstemmig vedtatt.
5. Innmeldte saker
Innmeldte saker fra Rogaland/Agder:
1. Tidspunkt for innmelding i laget og kontigent.
Forslag til vedtak: «Styret foreslår at medlemmer som er innmeldt innen 1 oktober i
kalenderåret ikke betaler medlemskontigent før påfølgende år.»
2. Avklaring om familiemedlemskap.
Det blir i dag praktisert ulike ordninger i lokallaga, og det er ønskelig med noen felles
regler. Disse må da inn i landslagets vedtekter.
Forslag til vedtak: «Landslaget utarbeider forslag til vedtekstendringer til landsmøte 2015.
Forslaget vedrørende framiliemedlemskap skal være lokallaga i hende innen 15.11.2014»
Enstemmig godkjent.
Tilleggsforslag fra Rogaland/Agder: «Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal
revidere vedtektene». Nedstemt med 4 stemmer for og 14 stemmer imot forslaget.
Innmeldte saker fra Midt-Norge
3. Landslaget bør søke støtte fra landsbruksforvaltninga.
Det ble gjort et forsøk i fjor på å øke antall fylker med RMP-tilskudd. Dette ble ingen stor

suksess.
Forslag til vedtak: «Nytt punkt i planer for 2014: - jobbe for å få rasen vår inn i det
nasjonale miljøprogrammet. I den grad det er mulig vil vi legge til rette for samarbeid med
fjordhest og dølahest.»
Enstemmig vedtatt.

4. Reduksjon i antall Rimfakse-blad med en tilsvarende reduksjon i kontigent.
Kristin Sundstrøm informerte om bladet, og utfordringene som er knytt til utgivelse av
dette.
Flere delegater (Grenne, Haaland, Nielsen) påpeker at bladet er viktig for å verve
medlemmer og beholde medlemmer, men at det også er avhengig av kvaliteten på bladet.
Myrseth sier at lokallag og landslag kan bli flinkere å bruke bladet til å informere
medlemmene siden dette er den eneste kanalen som når alle medlemmene.
Sundstrøm etterlyser en arbeidsavtale med medlemmer av redaksjonen for at jobben blir
mer forpliktende. Det jobbes med en løsning der annonsører kan redigere annonser i
hingstekatalogen selv.
Nielsen ønsker et felles blad for de tre særnorske rasene, Wasmuth repliserer at dialogen
er i gang.
Klevstad og Bakke ønsker å opprettholde dagens antall blad for at medlemmene skal få
noe ekstra.
Borch foreslår egne personer i lokallaga som har ansvar for stoff til blad.
Sundstrøm foreslår 3 blad, men ønsker å styrke redaksjonen.
Forslag til vedtak: «Det blir gitt ut 3 blad i 2014; hingstekatalog, et blad på seinsommeren
og et julenummer. Forutsetningen er at man klarer å få inn 1-2 personer i tillegg til
eksisterende redaksjon. Lokallagene må oppnevne en kontaktperson i sitt lag som er
ansvarlig for å samle inn stoff fra sitt område. Kontigenten endres ikke som følge av at
antall blad blir uendra.»
Enstemmig vedtatt.
Innmeldte saker fra Hålogaland:
5. Søknad om NM i 2016.
Forslag til vedtak: «Landsmøtet vedtar at Nordlandshest/lyngshestlaget i Hålogaland står
som arrangør av NM i 2016».
Enstemmig vedtatt.
6. Bruk av offisielt navn i profilering av rasen.
Styret støtter at rasen skal profileres som nordlandshest/lyngshest i alle offisielle
sammenhenger.
Debatt rundt bruk av navnet i ulike sammenhenger, og hvordan man skal markedsføre og
profilere rasen i media.
Forslag til vedtak: «Landsmøtet tar innspillet fra Hålogaland til etterretning»
Enstemmig vedtatt.

7. Navn på signaturaktivitet.
Styret sin innstilling: Konkurranseformen basert på arbeidet med signaturaktiviteter er ny
og man har enda ikke kommet helt i mål med samordning mellom de tre rasene sine
forslag til aktivitet.
Forslag til vedtak fra styret: « Både Lyngsskeid og Skeid kan brukes som navn på
konkurransen. Styret ser det som naturlig at felles konkurranser med de tre særnorske
rasene i framtida kan omtales som Skeid.»
Forslag fra Borch: «Navnet på signaturaktiviteten er Skeid for nordlandshest/lyngshest,
men man kan legge til lokale prefiks om ønskelig.»
Forslag fra Wasmuth: «Navnet på signaturaktiviteten blir «Skeid for
nordlandshest/lyngshest» uten prefiks.»
Forslag fra Moholt: «Saken om navn på signaturaktivitet utsettes til prosessen med å
utvikle aktiviteten er kommet lengre».
-

Utsettelsesvedtak – forslaget faller med 15 mot 3 stemmer.
Styret trekker sitt forslag.
Forslaget til Borch og Wasmuth settes opp mot hverandre.
Borch sitt forslag får 9 stemmer og Wasmuth sitt forslag får 8 stemmer (1 blank
stemme).
Vedtak: «Navnet på signaturaktiviteten er Skeid for nordlandshest/lyngshest, men man
kan legge til lokale prefiks om ønskelig.»

Innmeldt sak fra Ingeborg Flaate:
8. Profilering av rasen/oppnevning av mediekontakt
Forslag til vedtak: «Nytt punkt i planer for 2014 – oppnevne en mediekontakt for rasen».
Enstemmig vedtatt.

6. Planer og oppgaver for 2014
Tilleggsforslag fra styret: «Foreta en gjennomgang av landslagets vedtekter til landsmøtet
i 2015».
To tidligere vedtatte punkt:
- Jobbe for å få rasen vår inn i det nasjonale miljøprogrammet. I den grad det er mulig vil
vi legge til rette for samarbeid med fjordhest og dølahest.
- Oppnevne en mediekontakt for rasen.
Forslag fra Refvem:
- arbeide for god involvering og samarbeid med lokallagene.

Planen er enstemmig vedtatt med overnevnte tilleggspunkt.

7. Budsjett for 2014, herunder kontigent
Kasserer Gunn Grønås presenterte styrets forslag til budsjett 2014.
Forslag til endringer:
- Posten «medlemsblad/hingstekatalog» blir endra til kr 80 000 som følge av tidligere
vedtak.
- Posten «Tilskudd NHS» økes til kr 155 000 som følge av ekstrastøtte til AEG og
medlemsmøte.
- Posten «Avlsfremmende tiltak» økes til kr 40 000.
Budsjettet er enstemmig vedtatt.
Kontigent:
Forslag til vedtak: Kontigenten blir uendra for 2014.
Enstemmig vedtatt.
8. Valg
Børge Klevstad presenterte valgkomiteen sitt arbeid.
Valgkomite: Børge Klevstad (leder), Christine Sandelin (1 år igjen), Anne Christine
Moberg (2 år igjen).
Innstillinga:
Leder: Marit Wasmuth – gjenvalg
Medlem –Solveig Wisløff – nytt medlem
Medlem – Ingrid Sponheim – gjenvalg
Medlem – Arvid Reiersen – ikke på valg
Medlem – Gunn Grønås – ikke på valg
Varamedlem: Inger Gåre - gjenvalg
Varamedlem: Egil Knutsen – nytt medlem
Varamedlem: Eli Cora Myrseth - gjenvalg
Valgkomite:
Therese H. Andreassen – nytt medlem
Revisor – Helga Gåre.

Vedtak:

Marit Wasmuth – enstemmig valgt.
Solveig Wisløff - enstemmig valgt.
Ingrid Sponheim – enstemmig valgt.
Varamedlem: Inger Gåre - enstemmig valgt.
Varamedlem: Egil Knutsen – enstemmig valgt.
Varamedlem: Eli Cora Myrseth – enstemmig valgt.
Valgkomite:
Therese H. Andreassen – enstemmig valgt.
Revisor:
Helga Gåre – enstemmig valgt.

Underskrifter, dato og sted:

-----------------------Børge Klevstad
-----------------------Ingunn Djuplasti

