
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (7/18) 11.10.2018 

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 32/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

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

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Orienteringer: 

- Prosjekt Kvalitetshest – Linda: Vi er klar til å ta imot, må få avklart priser. Linda lager forslag på 

hvordan pengene kan brukes. 

- Lineær registrering – Kåringsnemd og avlsutvalg er invitert til å komme med innspill.  

- Status pågående saker – Kirsti: Hun og Inger er i gang med arbeid rundt NM. 

- Status Bekken&Strøm – Benni: Varer uten logo kan tas med for prøving på høstmøtet. 

- Fagutvalgsmøte i november – Ingrid: 1.-2.november er det dialogmøte med de tre sentrene og 

avlsutvalget.  

- Status avlssesongen 2018 – Ingrid: 148 hopper fordelt på 43 hingster er bedekt i år. Alle hingster 

som er kåret i år har hatt hoppe. 

- Høstmøte 2018 – 16-17 påmeldte fra vår organisasjon.  

- Transportstøtte – søknadsfrist 31.oktober. 

 

33/8 Landsmøte 2019 

 16.-17.mars 2019 - Bardufoss 

Vedtak: 

Linda sjekker ut priser og tilgjengelighet.  

 

34/8 Vedtektsendringer 



Styremodell lik døl og fjord sine er ønskelig, basert på ulike utvalg. Avlsutvalg, 

aktivitetsutvalg og markeds-/informasjonautvalg. 3 styremedlemmer som har ansvar for hver 

sine utvalg, leder og nestleder blir styret bestående av. 

Vedtak: 

Styret ønsker å organisere styret som beskrevet over. De to ny utvalgene må organiseres som 

avlsutvalget er. Styret må se om det er flere vedtektsendringer som må ses på. 

 

35/8 Medlemsregister 

Zubarus er foreslått som løsning. Fjordhest bruker samme. 

 

Vedtak: 

Linda utreder betalingsløsningen og sender på mail. Styret ønsker i utgangspunktet at vi skal 

gå for løsningen. 

 

36/8 Redaktør for «Rimfakse» 

Karin Westrheim har søkt og har takket ja. Hun er invitert til høstmøtet på samme premisser 

som styret. Hun har god erfaring som journalist og ønsker å bidra til et profesjonelt blad. 

Vedtak: 

Karin Westrheim engasjeres som redaktør for «Rimfakse» 

 

37/8 Dommeraspiranter 

Troms har sendt inn forslag på: Sigrid Halvorsen, Kathrine Kongsli og Ida-Kristine Liland 

Ouren til både bruks og eksteriør, samt Ann-Kristin Myrslett på bruksprøve. 

Vedtak: 

Landslaget godkjenner det. 

 

38/8 Regionale hingstekåringer 

Høring om regionale hingstekåringer ble sendt ut epost til lokallagene, et lag har svart. 

Vedtak: 

Innen fristen 10.oktober er det kommet inn et innspill fra et lokallag. Innspillet tas til 

etterretning og saken tas opp på neste styremøte. 

 



39/8 Travprosjekt 

Ca. 25 000 igjen av prosjektmidlene, ønskes brukt til kjøp av utstyr for bruk i ungheststasjon 

og innkjøring i kvalitetshest og lignende prosjekter. 

Vedtak: 

Linda sjekker pris på langvogn og annet nødvendig utstyr. 

 

Neste møte: Ikke fastsatt 
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