
AVTALE OM TJENESTER 

 

1.Parter 

Mellom Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS (org.nr NO952758052), heretter kalt NSNL 

og Landslaget for nordlandshest/lyngshest (org.nr NO 984945299), heretter kalt Landslaget har 

følgende avtale inngått. 

 

2. Bakgrunn og formål 

NSNL er et av tre nasjonale senter, med spesielt fokus på å femme bruk og avl av 

nordlandshest/lyngshest. MSNL og Landslaget har et felles mål om å få opp interessen og 

populariteten for rasen, slik at rasen kommer bort fra rødlisten over kritisk truede raser.  

NSNL og LNL skal være aktive samarbeidspartnere i alle naturlige sammenhenger. NSNL mottar per i 

dag statsstøtte over kap.1139 post 71, i tildelingsbrevet for 2017 kommer det klart fram at NSNL skal 

ha sekretariatsfunksjon for Landslaget.  

 

3. Avtalens omfang 

Følgende tjenester skal utføres av/ved NSNL: 

 

Medlemsregister 

Et sentralt medlemsregister skal ajourføres til enhver tid av NSNL. Det skal i samarbeid utarbeides 

nye rutiner for inn- og utmelding, samt for fakturering/purring av medlemmer. 

Prosjektadministrasjon 

NSNL skal bidra til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med Landslaget, både praktisk og 

administrativt. Aktuelt for 2017 er å etablere og drifte ungheststasjon.  

Drift/vedlikehold av hjemmeside 

Nye hjemmesider er under utarbeidelse. NSNL skal hjelpe til å drifte de og sørge for at det ligger 

riktig kontaktinformasjon ute, samt bistå om lokallag eller Landslaget trenger hjelp til for eksempel 

publisering.  

Kontakt mot hestenæringa 

NSNL skal være et mellomledd og første kontaktpunkt mellom rasemiljøet/org og hestenæringer som 

bruker rasen. NSNL skal bidra til økt kunnskap om rasen i aktuelle hestebaserte næringer og bidra til 

salg av rasen inn mot næringene, samt ha kontakt med kjøpere/selgere av rasen for å kunne hjelpe til 

med formidling. 

Kontakt med medlemmene og aktører 

Det offisielle kontaktpunktet for Landslaget. Landslaget skal ha postadresse på NSNL og det skal 

utarbeides en struktur for epost og telefonkontakt. På den måten vil Landslaget bli mer tilgjengelig 

og uavhengig av hvem som sitter i styret. 

Sentralt arkiv 

Det bør vurderes å etablere et arkiv med alt som skal arkiveres. NSNL etablerer et arkiv med 

møtereferater, landsmøtepapirer og annen korrespondanse.  



Promotering 

Gjensidig hjelp i profilering i forbindelse med ulike arrangementer.  

Landslaget skal sørge for: 

Styremøter i Landslaget 

NSNL innkalles til alle styremøter og deltar der det er naturlig. NSNL kan også melde saker til styret. 

Politisk arbeid 

Politisk arbeid for rasen utføres gjennom raseorganisasjonen.  

4.Priser 

Utføringen av tjenestene inngår som en del av kap.1139 post 71 for NSNL og vil ikke bli belastet 

Landslaget. Kostnader rundt drift av hjemmeside og medlemsregister dekkes av Landslaget. 

5. Avtaletid og oppsigelse 

Denne avtalen gjelder fra 1.juni 2017 og løper til en av partene velger å si den opp.  

Avtalen gjennomgås i et møte årlig, for evt. justeringer påfølgende år. 

Dersom en av partene ønsker å si opp avtalen, er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. 

Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig. 

6. Endringer og tillegg 

Dersom evt. vedtak eller føringer fra LMD eller andre myndighetsorganer påvirker avtalen, må den 

reforhandles. 

7. Avtalebrudd 

Avtalen kan sies opp med umiddelbart virkning om en av partene bryter mot avtalen på sentrale 

punkter.  

8. Overføring av avtale 

Partene kan ikke overføre avtalen til annen part om ikke motparten har gitt skriftlig godkjenning av 

dette. 

9. Kontaktpersoner 

Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest:  

Linda Nordgård Holmebukt  epost: linda@nnhs.no    tlf. 915 72 750 

Landslaget for nordlandshest/lyngshest: 

Solveig Wisløff    epost: solveig.wis@gmail.com   tlf 
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