
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (12/17) 16.11.2017 

Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Benedichte Hilt Mangerøy, Kirsti V. 

Andersen, Ingrid Sponheim (referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL) 

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: 

- Solveig orienterte fra arbeidet i Skeidgruppa. De skal ha neste møte 21. Nov.  

- Det skal settes opp et møte mellom styringsgruppa og arbeidsgruppa i Fokus Unghest 

snarlig. Vi må velge en ny representant i arbeidsgruppa for vår organisasjon. Noen 

aktuelle kandidater spørres og saken vedtas pr e-post.  

- Fagutvalget hadde dialogmøte med de nasjonale sentrene på Starum 2.-3. November. 

Det var et veldig positivt og nyttig møte. Det er ønske om at det blir et årlig møte. 

Referat sendes ut til styret når det er godkjent. 

- Leder av fagutvalget og representanter fra NHS deltok på møte i LMD 9. November 

for å diskutere fagutvalgsrapport for 2018. Referat sendes ut til styret når det er 

godkjent. 

- Solveig og Ingrid deltok på ledermøte med LD og NFL 15. November. Det ble bl.a. 

diskutert felles prosjektmidler for 2018. Det er stor enighet om at Fokus Unghest, 

Prosjekt Kvalitetshest og hoppeprosjektet er viktige tiltak å satse på til neste år.  

- Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest arrangerer oppdretterseminar 12.-14. 

Januar.  

- Det er kallet inn til representantskapsmøte på NHS 6. Desember. Benedichte møter. 

- Ingrid har deltatt på møte i bruksprøvegruppa 6. November. Nye bruksprøveskjemaer 

med lineær bedømmelse er under utarbeidelse. 

- Ingrid orienterte om arbeidet i avlsutvalget og med avlsplan.  

- Gunn orienterte om vedtak i kåringsnemda om at en kåret hingst har fått utvidet kvote 

for 2018. 

 

25/17 Nye eksteriørdommeraspiranter 

Lokallaget i Østlandet har fremmet forslag om Jenny Gulbrandsen som 

eksteriørdommeraspirant. Vedkommende har ikke anledning til å delta på årets opptaksprøve. 

Vedtak: 

Jenny Gulbrandsen anbefales til NHS som eksteriørdommeraspiranter for rasen. 

 



26/17 Medlemsregister og innkreving av kontingent 

Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest skal sette i gang et felles medlemsregister og 

sentral innkreving av kontingent for alle medlemmer i 2018. Systemet henger sammen med 

ny hjemmesideløsning, som foreløpig er noe forsinket ift framdriftsplan.  

Senteret tar sikte på å være klar til å sende ut krav om kontingent i januar. Lokallagene 

orienteres om prosessen.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

27/17 Hamningstilskudd og transporttilskudd 

Gunn har lagt fram forslag om utdeling av hamningstilskudd og transporttilskudd for 2017.  

5 hingster har søkt om transporttilskudd. Det foreslås å dele ut 15 000,- fordelt på antall km 

hingstene har blitt transportert. 

8 hingster har søkt om hamningstilskudd. Det foreslås å dele ut 15 000,- totalt, som gir en sum 

på kr 1850,- til hver hingst. 

Vedtak: Forslaget vedtas med forutsetning at alle søkere har betalt medlemskap. 

 

28/17 Nytt medlem i redaksjonskomiteen for Rimfakse 

Det er ønskelig fra redaksjonen å få inn et nytt medlem i redaksjonskomiteen som kan bistå 

med det redaksjonelle arbeidet med utgivelse av bladet.  

Vedtak: Styret utlyser posisjon som redaksjonsassistent for Rimfakse. 

 

21/17 Hingsteutstillinger 2018 

Hingsteutstillinga på Olsborg er allerede fastsatt til 20. – 21. April.  

Hingsteutstillinga på Starum er foreslått til 6. – 8. April. 

Det har kommet inn forespørsel fra NHS om LNL er interessert i å åpne opp for 

førstegangskåring av hingster på regional kåring i Rogaland sammen med NPA og 

spesialraser. De to andre nasjonale rasene er også forespurt. 

Vedtak: 

- Styret stiller seg positiv til regional kåring i Rogaland. 

- Styret stiller seg positiv til å ha kåring på Starum 6. – 8. April.  

 

29/17 Tildeling av stamboknummer til hingstemødre 



Det har vært en etablert stambokskikk å tildele hingstemødre stamboknummer. Dette var et 

viktig poeng i den tida der hingstemødre ellers ikke ville kommet i stamboka. Nå kommer alle 

hopper i stamboka på nett, og det vil da være forvirrende at upremierte hopper får 

stamboknummer på bakgrunn av kårede sønner.  

Vedtak: 

Kun premierte hopper får stamboknummer. 

 

Neste styremøte blir 14. Desember kl 20.00 på Skype. 
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