
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (2/17) 23.01.2017 

Tilstede (Skype): Benedichte Hilt Mangerøy, Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen og 

Ingrid Sponheim (referent), Peter Bruvold og Solveig Wisløff. 

 

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/møtedeltagelse: 

- Solveig og Benni har deltatt på møte i utstillingskomite for hingstekåring.  

- Gunn har deltatt på møte i hjemmesideprosjektet på Starum. LNL, NHS, 

Fjordhestsenteret, NFL og NSNL var til stede. Tidsplan og organisering for prosjektet 

er fastsatt. Det er stor interesse for samarbeid og en felles portal. Hver aktør får sine 

personlige side, men under samme paraply. Referat blir ettersendt. 

- Solveig har deltatt på møte i prosjektgruppa for hoppeprosjektet.  

- Solveig og Benni deltatt på erfaringssamling for Skeid. Fra vår organisasjon møtte 

Renate Ingebrigsen og Per Heimstad som arrangører. De ulike arrangørene fikk 

presentert sine erfaringer og diskutert ulike løsninger og problemstillinger. 

Skeidgruppa har utarbeidet et forslag til et endelig, felles reglement og dømmeskjema 

for Skeid. Dette skal nå sees gjennom i etterkant av erfaringssamlinga før det skal ut 

til de tre hovedstyrene for behandling. Målet er å få klart reglementet og 

dømmeskjema til 1. Mars 2017.  

- Det skal være ledermøte 25. Januar. Solveig og Ingrid er med.  

 

4/17 Prosjektsøknader 2017 

Felles prosjektsøknader i samarbeid med NFL og LD, forslag: 

- Fokus Unghest kr 250 000,- 

- Hoppeprosjektet kr 210 000,- 

- Skeid kr 40 000,- 

Fellessøknadene blir ferdig vurdert i ledermøte 23. Januar.  

LNL sine prosjekter i 2017, forslag: 

-Ungheststasjon kr 90 000 

-Travprosjekt kr 30 000 

-Transport/hamningstilskudd kr 40 000 

-Markedsføring: utvikle ny brosjyre/informasjonsmateriell på flere språk kr 40 000,- 



Peter foreslo å søke midler til et seminprosjekt, dette er et spennende og viktig prosjekt, men 

så kostnadskrevende at det er viktig at det blir gjort i samarbeid med flere raser og aktører. 

 

Vedtak:  

Kasserer og sekretær utarbeider søknader i henhold til forslagene.  

Godkjennes pr e-post. 

 

5/17 Kåringsdommere 2017 

NHS har bedt om at Landslaget vedtar kåringsnemd for 2017. Styret foreslår samme 

kåringsnemd som i fjor. 

Vedtak: 

Landslaget ønsker følgende medlemmer i kåringsnemda: 

- Gunn Grønås 

- Ingunn Djuplasti 

- Guri Haarr 

- Inger Gåre 

- Nils Runnane 

- Marit Andal 

 

 

Neste styremøte blir 7. Februar kl 20.30 
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