
Landslaget for nordlandshest/lyngshest 
Hovedstyret 
 

 
 
 

Landsmøte  
Starum 17. Mars 2018 

 
Delegater 
Hovedstyret: Solveig Wisløff, Ingrid Sponheim, Benedichte Hilt Mangerøy, Gunn M. Grønås  
Troms: Inger Sofie Andreassen og Sigrid Halvorsen 
Hålogaland: Therese Hokland Andreassen og Gro Sølvi Sjåvoll 
Helgeland: Per Heimstad 
Midt-Norge: Ingunn Djuplasti og Gudrun Bøhler 
Øst: Per Otto Sørensen, Ina Dramstad, Lena Bye Martinsen og Camilla Winterseth 
Rogaland/Agder: Arvid Reiersen 
Vest: Inger Johanne Blomstereng og Ana Bygstad Vie 
Telemark/Vestfold: Hanne I. Bakke 
 
 
Velkommen 
 
Vegard Thue ønsket landsmøtet velkommen til Starum og Norsk Hestesenter. Solveig Wisløff 
ønsket velkommen til landsmøte på vegne av hovedstyret.  
 
 

1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter 
 
Solveig Wisløff åpnet landsmøtet.  
 
Ingunn Djuplasti stiller med 1 fullmakt fra nordlandshest/lyngshest i Midt-Norge. 
 
Inger Sofie Andreassen stiller med 1 fullmakt fra Alslaget for lyngshest i Troms. 
 
Det er 21 stemmer totalt (19 stemmeberettigede delegater + 2 fullmakter) 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

 
2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen 

 
Møteleder: Gunn Grønås 
Referent: Ingrid Sponheim 
 
 



To til å underskrive protokollen: Sigrid Halvorsen og Per Heimstad  
Tellekorps: Camilla Winterseth og Per Otto Sørensen 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
4. Hovedstyrets årsmelding for 2017 

 
Ingrid Sponheim presenterte årsmeldinga. 
 
Merknad: prosjekt om markedsføring (hjemmeside) er ikke nevnt under punkt om 
prosjekter. 
 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med nevnt merknad. 
 
5. Regnskap for 2015 

 
Gunn M. Grønås presenterte regnskapet for 2017. Det er godkjent av revisor.  

 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 

6. Innkomne saker 
 

Vedtektsendringer: 
- Innsendt fra Østlandet: Forslag til endring av vedtekter §4.1, 4.5 og 7.5. 

Forslag fra styret til endring: 
- Setningen ”Tidspunkt for møtet kunngjøres minst uker før møtet” tas inn i §4.1 og 
§7.1 
- Frist for innsending av vedtektsendringer og andre saker gjøres lik og settes til 6 uker 
i §4.5 
 
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 
 

- Innsendt fra hovedstyret: §4 Landsmøte. Det er ønskelig om at antall varamedlemmer 
til avlsutvalget justeres fra ett til to. Antall varamedlemmer er heller ikke angitt i 
vedtekter. 
Forslag fra styret til endring: 
- Tre varamedlemmer for 1 år tas inn i §4.6 
- To varamedlemmer tas inn i §4.6 
 
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 

  
- Innsendt fra hovedstyret: §7 Årsmøtet i lokallagene. Det er behov for å ha felles regler 

for hvilket år kontingenten må være betalt for å utløse stemmerett til landsmøte. 
 
Forslag fra styret til endring: 
- Medlemsskap betalt innen 31.12 gir stemmerett. Føyes til i punkt 1.  
 



Forslag fra Camilla Winterseth: Tilleggsforslag: Medlemmer innmeldt etter 31.12 har 
stemmerett dersom kontingent er betalt. 
 
Vedtak: Styret trekker sitt forslag, og som konsekvens trekkes også tilleggsforslaget. 
 

- Innsendt fra hovedstyret: §8 Lokallagsstyret. Setningen ”Styret skal føre lokallagets 
medlemsregister” strider mot §5.6. Nå som sentralt register er innført mener vi denne 
setningen kan strykes i §8. 
 
Forslag fra styret til endring: Setningen ”Styret skal føre lokallagets medlemsregister” 
strykes. 
 
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 
 

 
Andre innkomne saker: 

- Sak fra hovedstyret: Rutine for innkreving av kontingent og purring. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 1. Kontingenten kreves inn i januar. 

2. Det purres en gang 1. April. 
 
Forslag fra Arvid Reiersen: Kontingenten kreves inn innen første halvdel av januar. 
(punkt 1) 
 
Forslag fra Gudrun Bøhler: Kontingenten kreves inn ca. 15. Januar med forfall 1. 
Februar. (punkt 1) 
 
Ønske fra styret om at landsmøtet tar stilling til overføring av kontingent fra 
landslaget til lokallagene.  
 
Forslag fra Ingunn Djuplasti: Tre overføringer: 30/3, 1/6 og 31/12. 
 
Styret trekker sitt forslag på punkt 1.  
 
Nytt fellesforslag fra Gudrun Bøhler og Arvid Reiersen: 
Kontingenten kreves inn innen 15. Januar med forfall 1. Februar. (punkt 1) 
 
Vedtak:  
1. Kontingenten kreves inn innen 15. Januar med forfall 1. Februar 
2. Det purres en gang 1. April.  
3. Det overføres kontingent til lokallagene på følgende datoer gjennom året: 30/3, 1/6 
og 31/12. 
Enstemmig vedtatt. 
 

  
- Sak fra Midt Norge: Det er ønskelig at styret tar inn som en arbeidsoppgave i 2018 å 

sørge for at hingstekåringa på Starum forbedres og at det vurderes å flytte denne 
tilbake til Stav.  
 
Forslag fra styret: Hingsteutstillingene skal evalueres hvert år og det skal arbeides for 



å få så gode forhold for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum som 
mulig. 
 
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 

 
- Sak fra Hålogaland: Ønske om å få lister på ”foundere” i rasen.  

Forslag til vedtak: Vi ønsker å få til lister på foundere på hingstene, da noen ønsker å 
følge dette i sin avl. På lik linje med at noen ønsker å avle på bruksegenskaper, farge, 
lynne, høyde osv. Ønsker et oppsett som er lett å finne og lese.” 

 
Forslag fra styret: Slik styret ser det er det ikke nødvendig eller nyttig å skulle 
utarbeide lister over ”foundere”.  
 
Forslag fra Inger Johanne Blomstereng: Landslaget prioriterer ikke lister over bidrag 
fra foundere nå, men kan eventuelt komme tilbake til dette seinere. 
 
Landslaget trekker sitt forslag. 

 
Vedtak: Inger Johanne sitt forslag er enstemmig vedtatt. 
 
 

- Sak fra Østlandet: Ønske om mer toveis kommunikasjon landsstyret og 
lokallagene/medlemmene.  
 
Forslag fra styret: Kommunikasjonen mellom lokallag og hovedstyret skal fortsatt 
være åpen. 
 
Tilleggsforslag fra Inger Johanne Blomstereng: Lokallagene oppfordres til å komme 
med forslag til å forbedre kommunikasjonen. 
 
Vedtak: Styret sitt forslag med tilleggsforslag er enstemmig vedtatt. 
 

 
- Sak fra Østlandet: Lokale avlsråd skal kunne jobbe aktivt opp mot hovedstyret og ha 

innflytelse i avgjørelser. 
 

Forslag fra styret: (styret har ikke forslag, men ber om at forslagstiller gir en utdyping 
av innholdet i saken). 

 
 

Vedtak: Saken er trukket. 
 

- Sak fra Østlandet: Amnesti 
 
Vedtak: Saken er trukket 
 

- Sak fra Østlandet: Produksjonstilskudd. Ønske om at landslaget arbeider for å bedre 
rasens fortrinn i utdeling av produksjonstilskudd. 
 
Forslag fra styret: Landslaget fortsetter å jobbe for økte tilskudd til fordel for rasen. 



 
Vedtak: Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 

 
 

7. Planer og oppgaver for 2018 
 
Ingrid Sponheim presenterte hovedstyrets forslag til planer for 2018. 
 
Det er kommet to endringer/tillegg til planer og oppgaver for 2018 i henhold til vedtak 
i sak 6. 

 
 

Vedtak: Planer og oppgaver for 2018 er enstemmig vedtatt. 
 

 
8. Budsjett for 2018 

 
Gunn Grønås presenterte hovedstyrets forslag til budsjett.  
 
Styrets forslag til kontingent for 2019 er kr 280,- Forslaget trekkes. 
 
Forslag fra Therese Hokland Andreassen om å øke kontingenten til kr 300,- i 2019. 
 
Forslag fra Per Heimstad om å øke kontingenten til kr 400,- i 2019. Forslagstiller trekker sitt 
forslag. 
 
 

Vedtak:  
-  Kontingent for 2019 settes til kr 300,- 
- Landsmøtet ser at det er nødvendig med et større løft i kontingent til landslaget og ber 

lokallagene ta høyde for en videre økning i kontingent i sine årsmøter. 
- Budsjettet er enstemmig vedtatt.  

 
 

9. Valg 
 
Valgkomiteen ved presenterte valgkomiteen sitt arbeid. Forslaget er som følger: 
 
Hovedstyret: 
Leder: Solveig Wisløff – Gjenvalg 
Styremedlem: Gunn Grønås – ikke på valg 
Styremedlem: Kirsti V. Andersen – ikke på valg 
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy – Gjenvalg 
Styremedlem: Ingrid Sponheim – Gjenvalg 
 
Vara til hovedstyret: 

1. Vara: Inger Gåre - Gjenvalg 
2. Vara: Solveig B. Steinnes – Gjenvalg. Forslag fra Ingrid Sponheim: Per Heimstad. 
3. Vara: Eirin Nordheim – Gjenvalg. Forslag fra Therese Hokland Andreassen: Solveig 

B. Steinnes. 



 
Revisor:  
Helga Gåre – gjenvalg 
 
Avlsutvalg: 
Leder: Ingrid Sponheim - Ikke på valg 
Medlem: Per Arne Nilsen. Forslag: Grete Meisfjord Jørgensen 
Medlem: Hege Hasvold - Gjenvalg 
Medlem: Inger Sofie Andreassen – Ikke på valg 
                

1. vara: Therese Andreassen – tar ikke gjenvalg. Forslag fra valgkomiteen: Lene Grenne 
Forslag fra Therese Hokland Andreassen: Rebecca Krogh Strøm 

2. vara: Forslag fra valgkomiteen: Siri Flaat. Forslag fra Arvid Reiersen: Rebecca Krogh 
Strøm 
 

 
Nytt medlem i valgkomiteen: 
Forslag på  
 
Arvid Reiersen krever skriftlig valg for alle valg unntatt revisor og nytt medlem i 
valgkomiteen. 
 
Vedtak: 
Leder: Solveig Wisløff velges for 1 år ved skriftlig valg med 20 stemmer (1 blank stemme) 
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy velges for 2 år ved skriftlig valg med 20 stemmer (1 
blank stemme) 
Styremedlem: Ingrid Sponheim velges for 2 år ved skriftlig valg. Enstemmig valgt. 
 
Vara til hovedstyret: 

1. Vara: Inger Gåre – valgt for 1 år ved skriftlig valg med 19 stemmer (2 blanke 
stemmer) 

2. Vara: Per Heimstad – valgt for 1 år ved skriftlig valg med 16 stemmer (5 stemmer for 
Solveig B. Steinnes). 

3. Vara: Eirin Nordheim – valgt for 1 år ved skriftlig valg med 14 stemmer (7 stemmer 
for Solveig B. Steinnes). 

 
Revisor: Helga Gåre – valgt for 1 år ved akklamasjon 
 
Avlsutvalg: 
Medlem: Grete Meisfjord Jørgensen – valgt for 1 år ved skriftlig valg. Enstemmig valgt. 
Medlem: Hege Hasvold – valgt for 2 år ved skriftlig valg. Enstemmig valgt. 
Medlem: Inger Sofie Andreassen – valgt for 2 år ved skriftlig valg med 13 stemmer (8 blanke 
stemmer) 
1. Vara: Lene Grenne – valgt for 1 år ved skriftlig valg med 12 stemmer (9 stemmer på 
Rebecca Krogh Strøm) 
2. Vara: Siri Flaat – valgt for 1 år ved skriftlig valg med 13 stemmer (8 stemmer på Rebecca 
Krogh Strøm) 
 
 
Nytt medlem i valgkomiteen: Kristin D. Skjerve valgt for 3 år ved akklamasjon. 



 
 
Dato – Sted 
 
Starum 
 
 
Sigrid Halvorsen 
 
 
Per Heimstad 


