
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (4/18) 06.06.2018 

Tilstede (Starum): Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Ingrid Sponheim (referent) og 

Linda Nordgård Holmebukt (NSNL) 

Forfall: Solveig Wisløff (sykemeldt fra vervet), Inger Gåre og Benedichte Hilt Mangerøy 

Sak 1/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post. 

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Orienteringer: 

- Styret ble tidlig i mai informert om at Solveig ba om å få permisjon fra vervet som leder på 

grunn av helseplager. 

- Linda (NSNL), Kirsti (LNL) og Siri (NHS) deltok på møte med DNT 5/6. Tema for møtet 

var hovedsakelig hvordan man kan øke antall hester av rasen inn i ponnitravet. NSNL ønsker 

å etablere en ponnitravskole på senteret og øke aktiviteten der rundt ponnitrav. Andre tema: 

synlighet på ponnilandsleir, egne raseløp, rekruttering, brukshestløp under lokalkjøring, 

registrering osv. DNT er veldig positiv og ønsker å bidra til å nå målet om å få økt antall 

nordlandshest/lyngshester inn i ponnitravet. Første steg er å arrangere kurs for å utdanne 

ponnitravinstruktører på NSNL, i regi av DNT.  

- Ingrid orienterte om oppstart av revisjon av Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene. 

Dette vil komme tilbake som sak i august. 

- Status hoppeprosjekt: Ingrid, Benedichte og Linda er godt i gang med årets hoppeprosjekt. 

Det blir lagt ut artikkel på rimfakse når man er kommet i mål med kontrakter på alle hoppene 

som er med i årets utgave av prosjektet.  

- Orientering fra NSNL: Linda orienterte om aktiviteter på senteret og planer framover. Det 

skal avholdes generalforsamling i slutten av juni.  

- Ingrid og Gunn møter i ledermøte med NFL og LD 7/6.  

 

Sak 17/18 Fullmakt til generalforsamling NSNL 

NSNL skal avholde generalforsamling 25. Juni.  

Vedtak: Gunn Grønås får fullmakt på vegne av landslaget. 

 

Sak 18/18 Prosjektmidler 2018 

Endelig vedtak er gjort av NHS i sak om prosjektmidler for 2018.  

Alle felles søknader er dekket fullt ut. Vår organisasjon får totalt 198 000.- til våre omsøkte 

avlstiltak og prosjekt for 2018. 



Det er rapportert inn for bruk av prosjektmidler 2017 og søkt om overføring av ubrukte midler 

fra 2017 til 2018. 

Vedtak: Styret tar det til orientering. 

 

19/18 Redaksjon medlemsblad 

Ingunn Djuplasti har sagt opp sin rolle som redaktør for medlemsbladet etter mange års god 

innsats. Det er derfor behov for å få nedsatt en ny redaksjonskomité slik at medlemsbladet kan 

fortsette og videreutvikles.  

Vedtak: Saken utredes til neste styremøte. 

 

20/18 Evaluering hingsteutstillinger 2018 

I etterkant av hingsteutstillingene ble det lagt ut et tilbakemeldingsskjema på rimfakse.no der 

aktører kunne gi sine tilbakemeldinger på alle forhold ved utstillingene. 

Vedtak: Styret tar tilbakemeldingene til orientering og tar de med seg i videre arbeid med 

hingsteutstillingene. 

 

21/18 Ny representant i skeidgruppa 

Solveig er organisasjonens representant i skeidgruppa. I hennes fravær ønsker styret å 

oppnevne en ny person i denne gruppa. 

Vedtak: Gunn Grønås går inn som representant i Skeidgruppa. 

 

 

Neste styremøte blir fastsatt på e-post.  
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