
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (9/17) 26.06.2017 

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: 

- Fagutvalgsmøte. Ingrid orienterte fra møte i fagutvalget 20/6. Tema var møte med de 

nasjonale hestesentrene og fagutvalget til høsten. 

- Avlsutvalgsmøte. Ingrid orienterte fra møte i avlsutvalget. Det går framover med 

avlsplanrevideringen, leder har hatt et orienteringsmøte med avlsavdelinga på NHS og 

avlsutvalget håper på å få klar et utkast til starten av august. 

- Evalueringsmøte hingsteutstillingene. Solveig og Benni har deltatt på evalueringsmøte om 

hingsteutstillingene. Det ble diskutert en del ting som har forbedringspotensiale, spesielt dette 

med informasjon både før og under utstillingene.  

- Ny hjemmeside. Arbeidsgruppa har fått inn tilbud fra ulike leverandører.  

- Møte i skeidgruppa. Solveig har orientert fra gruppa. Arbeidet med nytt reglement står pr 

dags dato på vent. 

- Status hoppeprosjektet. Det ble plukket ut 29 hopper fra EVA-liste som ble matchet med 

avlshingstene for å finne gode matcher som passet inn i prosjektet. Pga. Økonomien i 

prosjektet var det viktig at det var geografisk og praktisk mulig å få til bedekkinga. En del av 

hoppene som ble forespurt takket nei til å være med (noen av hoppene var døde, kunne ikke 

fraktes eller ønsket ikke være med av ulike årsaker). Vi har gjort avtale med 4 hopper som er 

med i prosjektet, og noen få hopper som er på vent.  

 

13/17 Samarbeidsavtale 

Linda/NSNL har utarbeida et endelig utkast til samarbeidsavtale i samarbeid med hovedstyret.  

 

Vedtak: 

Avtales godkjennes.  

 

 

 



14/17 Oslo Horse Show 2017 

Det jobbes med å få til en felles stand for LNL, NSNL, NHS og Fjordhestsenteret på Oslo 

Horse Show. Hvis man får til en god stand med flinke folk og godt opplegg på standen, kan 

det være en god måte å profilere både rasen og sentrene på.  

Vedtak: Linda holder kontakten med de to andre sentrene om saken, og saken tas opp igjen 

på neste styremøte.  

 

15/17 Igangsetting av gruppe, statuetter NM  

I forbindelse med NM 2018 må statuettene for NM revideres og praktisk avklaring ift 

rasespesifikt stevne med NRYF-grener.  

Vedtak: Leder får myndighet av styret til å nedsette en gruppe som skal gjøre denne jobben, 

og rapportere tilbake til hovedstyret. 

 

16/17 Lotteri 2017 

Hovedstyret ønsker å sette i gang et lotteri igjen i år. LNL har nå registrert bruker hos VIPPS 

som vil forhåpentligvis gjør betalingen enda enklere i år.  

Trekning settes til landsmøtet.  

Kirsti og Benedichte setter opp premieliste og gjør klar de praktiske tingene for å sette i gang 

lotteri i august.  

Vedtak: Styret tar det til orientering.  

 

17/17 Medlemsblad 

Pga innsparinger i budsjettet for 2017 er det foreslått å kutte ned fra 4 til 3 medlemsblad i 

2017. Siste blad for 2017 vil da komme ut i oktober.  

Hovedstyret vil bruke organisasjonssida på facebook til å gi ut informasjon til medlemmene 

via lokallagene, siden det blir færre blad til å gi ut informasjon.  

Vedtak:  

- Det gis ut 3 medlemsblad i 2017. 

- Siste medlemsblad for 2017 blir utgitt i oktober, og erstatter høst- og julenummeret.  

 

 



Nytt styremøte blir 8. August kl 20.00 
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