Årsmøtereferat; Alslaget for lyngshest i Troms lørdag. 14. februar 2014 kl.
1400 på Stall Kjærnes, Nordkjosbotn
Frammøtte: 12, derav tre fra styret, stemmeberettigede: 12 + en fullmakt
Valg av møtelede; Birgit D. Nielsen, referent; Kristin Sundstrøm og to personer til å undertegne protokollen;
Peter Bruvold og Heidi Elvebo
1) Enstemmig godkjenning av innkalling. Saksliste: kommentar fra Peter Bruvold – etterlyser et punkt på
sakslista. Saken behandles under innkomne saker, ettersom punktet tas opp der.
2) Valg av møtelede; Birgit D. Nielsen, referent; Kristin Sundstrøm og to personer til å undertegne
protokollen; Peter Bruvold og Heidi Elvebo
3) Årsmelding for 2014 enstemmig godkjent med kommentarer.
Leder leser årsmeldinga.
Kommentarer:
Tilføyes s. 2”…. engasjert i ryttersport og kjøresport.”
”Lykken er en lyngshest” tilføyes ved økt fokus på rasen i medier
”Bedekninger og fødte føll 2014, se egne vedlegg”. Punktet tas bort. Listene ligger på rimfakse.no.
og oversikt for Troms legges på Troms sin side. Utskrift av årets føll for Troms vil legges ved
årsmøteprotoklollen.
Punktet om utestående fordringer rettes til 11.65,Kommentar ang. pkt. NMBU, UMB, NVH; leder utdyper hva dette har vært. Tillegg til årsmelding:
dialogen har vært knytta til arbeidet i arbeidsgruppa for utvikling av bruksprøvesystemet.
Kommentar til kommunikasjon med Fylkesmannen i Troms; NNHS sitt styre har foreslått å endre
kriteriene for produksjonstilskudd (regionale miljømidler) til å gjelde kun hopper og hingster.
4) Regnskap godkjent med forbehold om at ikke revisor har vesentlige anmerkninger.
5) Budsjett & Aktivitetsplan
Styret får fullmakt til å ferdigstille/utarbeide budsjett.
Aktivitetsplan enstemmig godkjent med endringer innarbeida i vedtatt plan (vedlagt)
6) Fastsettelse av kontingent 2016
Uforandra fra 2015: 450,-. Vi avventer landsmøtets behandling av hvordan familiemedlemskap skal
behandles og tar opp saken til ny vurdering etter dette. Vi følger Landslagets føringer.
7) Innkomne saker:
innkomne saker (1 – 3): 1. NNHS nasjonalt senter, 2. samarbeid tre raseorganisasjoner, 3. avlsfaglig
kompetanse (sakene er vedlagt).
Geirmund Vik redegjør samlet for sakene på vegne av seg og Øystein Fredriksen, de har sendt inn
sakene.
1. NNHS nasjonalt senter.
Debatt og innspill vedrørende saken
Enstemmig vedtak: Årsmøtet i Alslaget for Lyngshest i Troms støtter at Nord Norsk hestesenter er og
skal være det nasjonale senter for bevaring og videreutvikling av nordlandshest/lyngshest og fremmer
dette som sak for Landslaget.
2. Samarbeid mellom de tre norske hesterasene
Enstemmig vedtak: Årsmøtet i Alslaget for Lyngshest i Troms ønsker et formalisert samarbeid med de
andre norske hesterasene. Årsmøtet ønsker videre at Landslaget tar initiativ til at det opprettes et
felles samarbeidsorgan for å opprettholde og forvalte bærekraftige populasjoner av rasene våre.
Saken fremmes som sak for årsmøtet i Landslaget.
3. Avlsfaglig kompetanse
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Enstemmig vedtak: Årsmøtet i Alslaget for Lyngshest i Troms ønsker at Landslaget for N/L hest henter
sin avlsfaglige kompetanse via Norsk Hestesenter hos NMBU og andre faginstanser. Saken fremmes
som sak for årsmøtet i Landslaget.

8) valg:

leder: Birgit D. Nielsen valgt for 1 år
sekretær/styremedlem: Eva Mari Hansen, valgt for 2 år
aktivitetsansvarlig: Øystein Fredriksen valgt for 2 år
to vararepresentanter, valgt for 1 år: 1. vara Anna Uhlving, 2. vara: Saskia Gout
revisorer, to stykker, valgt for 1 år Marit Gåre og Peter Bruvold
en til valgkomiteen, velges for 3 år
Marianne Pedersen valgt i 2012 og går ut. Helga Gåre valgt i 2013 for tre år, har ett år igjen og
leder arbeidet for neste år, Kristin Bongo valgt for tre år i 2014 har to år igjen, Inger Sofie
Andreassen valgt for tre år i 2015..
Ikke på valg:
avlsansvarlig: Inger Gåre valgt for 2 år 2014
kasserer: Ingunn Hansen valgt for 2 år i 2014

utsendinger til Landslagets årsmøte i Stavanger bestemmes av styret 22. – 23. 03.15 (Laget i
Rogaland er arrangør). Vi kan sende 3 delegater

Avslutningsvis: utdeling av gavekort og takk for god innsats til to avtroppende styremedlemmer: Annfrid
Jacobsen og Christine Borch (sistnevnte var ikke til stede; mottar i etterkant)
Årsmøtet bestemte at de ville sende blomster og ønske om god bedring til Karl Arne Jacobsen.

NNHS ved Kjell Nyberg er utfordra til å ha en bildepresentasjon på årsmøtet 2016
Ref. Kristin Sundstrøm

Heidi Elvebo
sign.

Peter Bruvold
sign.
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