
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (6/18) 10.09.2018 

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

Sponheim og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL, referent) 

Forfall: Solveig Wisløff (sykemeldt fra vervet), Inger Gåre 

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: 

 - Stilling som redaktør er nå utlyst. Ingen søknader så langt. Melding sendt til en potensiell, ta 

kontakt med potensielle medlemmer. 

- Dialogmøte fagutvalget 1.-2.november på Starum. Setrene med en representant samt to fra hvert 

av avlsutvalgene.  

- Avlsutvalgsmøte - kommunikasjon og samarbeidsmøte med alle lederne i avlsutvalgene er ønskelig. 

Håper å få det til i november i forbindelse med styremøte på Starum. 

- Prosjektstøtte - hest i samfunnet. Agri-analyse ønsker å få til prosjekt rundt kva hest blir brukt til i 

Norge, i samarbeid med NHS, rettet mot de norske rasene. Søknad sendt til Sparebank stiftelsen, 

Landslaget støtter det. 

- Status lotteri – så vidt i gang. 

- Status profileringsvarer – logo ikke klar på produktene. Medlemmene må faktureres fra Landslaget 

for det som kjøpes. Linda og Gunn tar seg av det økonomiske. Nærmer seg klart for bestilling, info til 

medlemmer kommer så snart alt er klart.  

- Linda sender forespørsel til Marlene Horvli om forenklet logo som egner seg for trykk. 

- Nytt fra NSNL – Aktivitetscup for hele landet basert på Midt-Norge sin modell er ønskelig å få til, 

samt oppdretterpris. Skal diskuteres i styret hos NSNL. Ponnitravinstuktørkurs blir i november. 

 

24/8 Høstmøte 

Invitasjon sendt ut. Finansiering: ca. 18 000 kr vil bli tilgjengelig for Landslaget av 

fellesmidler.  

Rasespesifikt program: 

- innspill og spørsmål fra tilhørerne  

- få Siri til å presentere litt rasespesifikk statistikk osv. 



- invitere DNT til å snakke om ponnitrav (Ingrid snakker med Lisa) 

- litt info fra NSNL 

Vedtak: 

Styrets medlemmer får dekt opphold i dobbeltrom, reise må betales selv. Resterende midler 

kan gis som en pott til avlsutvalgets medlemmer som ønsker å reise for egen regning. Ingrid 

lager program for rasespesifikk del. 

 

25/8 Arbeidsgruppe for revisjon av handlingsplan 

Ingrid skal lede den fra Norsk Hestesenter sin side, en annen fra styret må inn i 

arbeidsgruppen.  

Vedtak: 

Gunn blir representanten fra Landslaget, Benedichte er vara. 

 

26/8 Uttalelse vedrørende vektgrense på NRYF-stevner 

 

E-post fra fortvilt voksen rytter pga. uttalelse fra dommere vedrørende størrelse og vekt.  

Vedtak: 

Saken videresendes Siri, som er kontaktperson mot NRYF slik at hun kan ha dialog om 

temaet. 

 

27/8 NM 

Henvendelse fra lokallag om kostnader, arrangementet osv. i forbindelse med ønske om 

arrangement. Styret må avgjøre når neste NM skal være og statutter må kvalitetssikres. 

Vedtak: 

Utlyses søknad om NM for 2019, søknadsfrist 1.november. Kirsti tar ansvar for statutter og 

tar kontakt med Inger for hjelp, de skal være klar til styrebehandling til 1.november. 

 

28/8 Aksjer NSNL 

To aksjonærer ønsker å selge sine aksjer.  

Vedtak: 

Ønsker å kjøpe flere aksjer. Gunn får fullmakt til forhandling om kjøp. 

 



29/8 Bruk av logo 

Til bruk på hestehengere osv.  

Vedtak: 

Benedichte sjekker muligheten for større klistremerker enn tidligere. Hører med B&S og evt. 

annen leverandør som kan levere, gjerne direkte til medlemmene. 

 

30/8 Registrering av lineære eksteriøre egenskaper 

Saken sendt på e-post. Plukke ut egenskaper som man ønsker registrering på. Det er ønskelig 

fra NHS med et felles skjema for de tre norske. 

Vedtak: 

Gunn får ansvar for dette, drar inn Inger og evt. Ingrid ved behov. Forslag lages innen 

15.oktober og presenteres avlsutvalget før det presenteres styret. 

 

31/8 Prosjektstatus 

Transportstøtte/hamning frist 31.oktober. 

Gunn informerer om økonomisk status. Ingrid informerer om at søknad er sendt om 

godkjenning av blodbankprosjektet, Nibio er involvert. 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Neste styremøte: 11.oktober 

Foreløpig saksliste: 

- Hingsteutstillinger – struktur 
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