
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (5/18) 22.08.2018 

Tilstede (Skype): Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Inger Gåre, Benedichte Hilt 

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

Forfall: Solveig Wisløff (sykemeldt fra vervet) 

Sak 1/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

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

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Saker som er godkjent pr e-post siden sist styremøte: 

Ponnilandsleir – alle NL-ekvipasjer ble støtter med gavekort på kr 500,- under felles 

premieutdeling. Det møtte sju av ni påmeldte. Kostanden dekkes av travprosjektet. 

Sponsorløp – Åmli Travlag skal sette opp eget NL-løp i september. LNL stiller som sponsor. 

Kostnaden er kr 1000,- og tas av travprosjektet. 

Deltagelse i NM – Rebecca Krogh Strøm søkte om støtte til å reise fra Bodø til Starum for å 

delta under NM i kjøring. De ble tildelt 2500,-. 

SSL-sertifikat – Vi har investert i SSL-sertifikat. 

 

Orienteringer: 

Ingrid og Gunn har deltatt på en rekke møter i sommer med NFL og LD for å planlegge felles 

høstmøte.  

Benni orienterte om progresjonen til vår avtale med Bekken&Strøm som skal være lik avtalen 

NFL har med B&S. Det er enda ikke helt i boks med alle de praktiske detaljene rundt avtalen. 

Benni har hatt flere møter med B&S i vår/sommer.  

Benni orienterte om lotteriet for 2018/2019 er nå klart til å rulles i gang.  

 

22/8 Ny redaktør for medlemsblad 

Det er pr nå ingen redaktør for medlemsbladet og det er viktig at vi får på plass en ny redaktør 

så snart som mulig for utgivelse av siste medlemsblad for 2018.  

Forhenværende redaktør bes med i arbeidet med å overføre kunnskap og rutiner for 

medlemsbladet. 

Det må utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelse for redaktør. 



 

Vedtak: 

- Det lyses ut stilling som redaktør for medlemsblad innen 1. September. 

- Det utarbeides et dokument med rutiner og arbeidsbeskrivelse for redaktør. 

 

23/8 Arbeidsfordeling i styret 

Gjennomgang av planer for 2018 og arbeidsfordeling i styret.  

Tiltak: 

- Inger, Gunn og Linda tar gjennomgang av regnskap, fakturering og medlemsregister 

og ser på løsning for 2019. 

- Gjennomgang på tilganger til e-post og FB-side. 

- Vurdere ny styringsmodell for styret med utvalg også for aktivitet og informasjon. 

Dette krever vedtektsendring. 

 

Vedtak: 

- Tiltakene vedtas og saken tas opp til videre diskusjon på neste styremøte. 

 

 

Neste styremøte mandag 10. september 

Foreløpig saksliste: 

- Representasjon Handlingsplangruppe 

- Orientering om status på ulike prosjekt. 

- Rasespesifikt program høstmøte 

- Kostnadsfordeling høstmøte 

- Videre jobb med arbeidsfordeling 

- Arbeidsbeskrivelse redaktør 
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