
Referat Landsmøte 

Norsk Hestesenter 8.mars 2020 kl. 13.00 

Saksliste 

1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter 

11 delegater, 2 hovedstyret og 1 fullmakt hovedstyret 

 

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokoll 

Ingvild valgt som møteleder. 

Sekretariat, Sigrid, valgt som referent. 

Tellekorps: Lena og Adeline 

Underskrive protokoll: Gunn og Adeline 

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent. 

 

4. Hovedstyrets årsmelding for 2019 

Godkjent. 

 

5. Regnskap 2019 

Vedtak: 

Landsmøtet tar den økonomiske orienteringen og det foreløpige regnskapet for 2020 til 

etterretning 

Styret må legge frem et endelig regnskap innen 30.06.2020 

Regnskapet skal godkjennes på et ekstraordinært landsmøte som avholdes etter forenklet 

modell som er godkjent for aksjeselskap, jfr. asl § 5-7 

Dvs. at regnskapet godkjennes ved at det sendes på sirkulasjon pr. e-post til 

landsmøtedelegatene. 

6. Innkomne saker 

Se vedlegg. 

7. Planer og oppgaver for 2020 

Godkjent. 

8. Budsjett for 2020 og kontingent for 2021 

Budsjett enstemmig vedtatt, se vedlegg. 

Landslagets andel av medlemskontingent for 2021 er 325,-. 

 

Valg 

Se vedlegg. 



Landslaget for nordlandshest/lyngshest 

Hovedstyret 

 

Årsmelding 2019 

Hovedstyret og utvalg 

Hovedstyret  

har i 2019 bestått av: 

Leder: Ingvild Sekse  

Nestleder: Benedichte Hilt Mangerøy 

Styremedlem: Ingrid Sponheim  

Styremedlem: Inger Marie Ensrud 

Styremedlem: Eirin Nordheim/Inger Gåre 

Sekretær og kassererrollen er 2019 ivaretatt av Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest 

v/ Linda Nordgård Holmebukt/Sigrid Halvorsen 

Varamedlemmer: Inger Gåre (fungerende styremedlem fra mai 2019), Per Heimstad og Per 

Otto Sørensen. 

Avlsutvalget 

har i 2019 bestått av: 

Leder: Ingrid Sponheim 

Medlemmer: Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen og Grete Meisfjord Jørgensen 

Varamedlemmer: Siri Flaat og Gro S. Sjåvoll 

Informasjonsutvalget 

har i 2019 bestått av: 

     Leder: Inger Marie Ensrud 

     Medlemmer: Lise Åmodt, Michelle B Smedgård og Solveig B Steinnes. 

     Varamedlemmer: Christine Sandelin og Børge Klevstad 

Aktivitetsutvalget 

har i 2019 bestått av: 

     Leder :Eirin Nordheim/Inger Gåre 

     Medlemmer: Eva Letnes, Annfrid Jacobsen og Sigrid Halvorsen. 

     Varamedlemmer: Maria H. Ellingsen og Kristine Guldhaugen. 

 

Arbeid i utvalgene 

Arbeidet i avlsutvalget har fungert etter intensjonene. I de nye utvalgene har det vært ulike 

utfordringer og her har vi ett åpenbart utviklingspotensialet. Å fastsette arbeidsoppgaver, 

møteplan og arbeidsfordeling er prioritert oppgave for det nye styret. 

Styret har fått en «årsmelding» fra hvert utvalg som beskriver aktiviteten, og utfordringene i 

året som har gått, samt gode innspill til forbedringer. 



Landsmøte 2019 

Landsmøtet ble avholdt på Bardufosstun 16. mars 2019 

Hovedstyrets arbeid 

Hovedstyret har hatt 8 styremøter siden sist årsmøte. Styremøtene har blitt gjennomført over 

Skype. Det er avholdt 1 skypemøte med lokallagslederne og 1 møte mellom NSNL og leder i 

landslaget. Hovedstyret deltok i fagutvalget for de nasjonale hesterasenes og dialogmøte på 

NHS. 

- Det har blitt utgitt 2 utgaver av Rimfakse, inkludert hingstekatalog. Redaktør er Karin 

Westrheim. 

- Leder og nestleder har deltatt på jevnlige ledermøter med leder og nestleder i NFL og 

LD. Dette forumet har ikke vedtaksmyndighet, men blir brukt til å diskutere og 

informere rundt felles prosjekter og saker av felles interesse. Det er ledermøte 

annenhver måned. 

- Det er vedtatt på ledermøte at Høstmøtet arrangeres annethvert år alle tre 

raseorganisasjonene sammen og annethvert år hver for seg. 

- Styrets medlemmer har representert organisasjonen i: 

¤ Fagutvalget for de nasjonale hesterasene 

¤ I intervjuer og ansettelse av ny daglig leder ved nasjonalt senter for 

nordlandshest/lyngshest, 

¤ Arbeidsgruppa for Skeid 

¤ Arbeidsgruppa for ”Prosjekt kvalitetshest” 

¤ Arbeidsgruppa for Fokus unghest  

¤ Arbeidsgruppe for revisjon av handlingsplanen  

Samarbeid med Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest 

- NSNL er sekretariat for Landslaget og deltar dermed på alle styremøter. I tillegg har 

det vært ett samarbeidsmøte mellom Landslagets leder og daglig leder ved senteret. 

- NSNL administrerer og driver aktivitetscup på vegne av Landslaget. I 2019 var det 32 

deltakere i cupen.  

- NSNL driver også ungheststasjon med hingster fra hele landet. 31.12.19 var det 10 

hingster i stasjonen. 6 av disse skal stilles til førstegangskåring våren 2020. 

- NSNL har vært representant for rasen i første møte i nettverksgruppen «The Native 

Breeds network». 

 

Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2019 

(status og oppsummering) 

Organisasjon 



• Videreutvikle organisasjonsstrukturen ved eventuell opprettelse av nye utvalg, 

herunder lage rutiner for arbeidsfordeling og informasjonsflyt. 

¤ Utvalg opprettet. Arbeidsoppgaver er synliggjort og fordelt. Arbeidet med rutinene 

er ikke ferdigstilt. 

 

• Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode 

forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger. 

¤ Samarbeidsavtale med Bekken&Strøm med rabattavtale. 

¤ Samarbeidsavtale med Agria, sammen med NFL og LD med rabatt/sponsoravtale. 

¤Det har blitt gitt tilskudd til frakt av avlshingster og hamningstilskudd 

 

• Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske 

raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner, i saker av felles karakter. 

¤ Ledermøter: leder og nestleder i LNL/LD/NFL deltar i jevnlige møter.  

¤ Avlsutvalgslederne i LNL/LD/NFL har hatt 1 møte for å diskutere felles 

problemstillinger. 

 

• Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL i samarbeid med deres ledelse.  

 

• Videreutvikle og drifte hjemmeside og kanaler i sosiale medier, herunder også bred 

markedsføring i alle aktuelle kanaler. 

¤ Hjemmeside og Facebook-side har blitt driftet av styremedlemmene.  

 

• Gi ut medlemsblad iht til landsmøtevedtak. 

¤ Det ble i 2019 utgitt to medlemsblad. Inklusiv hingstekatalogen. 

 

• Oppfølging og gjennomføring av prosjekt. 

¤ Oversikt over tildelte prosjektmidler 2019 under «Prosjekter» 

 

• Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS. 

¤ Det er skrevet ny oppdatert samarbeidsavtale med NSNL. 

 

• Bidra aktivt til utarbeidelse av en ny handlingsplan for de norske hesterasene. 

¤ Tidligere hovedstyremedlem Gunn Grønås har vært vår representant i gruppa i 2019, 

i 2020 har Ingvild Sekse overtatt. 

 

• Arrangere landsmøte 2020. 

¤ Landsmøte 2020 blir avholdt på Starum 

 

• Gjennomføre lotteri og andre inntektsbringende aktiviteter. 

¤ Det er gjennomført lotteri i 2019/2020. 

 

• Oppfølging av rasedommerne. Herunder også å foreslå nye dommere, samt bidra til 

rasespesifikke dommersamlinger. 

o Det har blitt etterlyst kandidater fra lokallagene, og opprettholdt kontakt med 

kandidater som er under utdanning. 

 

• Landslaget er i 2019 revidert av mattilsynet i forhold til de lovpålagte oppgavene vi 

har. Konklusjonen ble godkjent og ingen avvik. 



 

Avl 

• Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov. 

¤ Det har ikke vært nødvendig med revisjon av avlsplanen i 2019. Mål og tiltak er 

fulgt opp. 

 

• Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn 

nødvendige tiltak. 

¤ Avlsutvalgsleder har jevn kontakt med avlsavdelinga på NHS. Aktuelle tall, lister og 

statistikker har blitt overlevert på forespørsel gjennom året.  

 

• Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører, 

samt gjennomføre disse.  

¤ Det er søkt om og fått tilslag på midler til avlsstimulerende midler og prosjektmidler 

fra NHS. Det er rapportert om bruk av midler fra foregående år.  

 

• Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og 

premier til 

utstilling. 

¤ Det har blitt gitt diverse premier til utstillinger. 

 

• Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver. 

¤ Felles samarbeid med NFL, LD og NHS. 

 

• Arbeide videre med etablering av registrering av sølvgen. 

¤ Det har vært kjørt kampanjer med tilbud om gratis testing av sølvgen på aktive 

avlshopper i 2019. 

* Hingster som blir stilt til kåring blir testet rutinemessig hvis det er mistanke om 

skjult sølvgen. 

 

• Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold 

som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum.  

¤ Innspill er tatt med videre inn i planleggingsmøte ang hingsteutstillingene. 

 

• Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av 

aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv. 

¤ Vi har gjennomført høstmøte med ulike temaer rundt avl og aktivitet i samarbeid 

med NFL og LD i 2019. 

 

• Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på 

aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet og 

hoppeprosjektet. 

¤ Blodbankprosjektet har kommet i operativ fase i 2019. Arbeidet leder av 

avlsutvalget. 

* Hoppeprosjektet har gjennomført sitt siste år i den 3-årige prosjektperioden. 

 



• Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen. 

¤ Styret ser positivt på at avsatte midler til avlsstimulering og prosjektmidler fra NHS 

har økt i 2019.  

 

 

Aktivitet 

• Bidra til NM-arrangement for rasen og arbeide videre for å etablere en god, overordnet 

struktur for NM. Herunder også god dialog med NRYF om arrangering og tilpasning 

av regelverk for rasen og rasespesifikke stevner. 

¤ Det ble avholdt NM for nordlandshest/lyngshest i regi av lokallaget i Øst i 2019. 

Landslaget bidro med premier og informasjon via Rimfakseportalen.  

 

• Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement.  

¤ LNL hadde sammen med NFL og, LD stand på Norwegian Horse Festival februar 

2019. 

 

• Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres 

underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet. 

¤ Alle deltagende ekvipasjer på ponnilandsleiren 2019 fikk gavekort fra Landslaget. 

* LNL deltok på evalueringsmøte for «Til start»-prosjektet i regi av DNT.  

* I samarbeid med DNT og NHS ble det sendt ut invitasjon til «Til start»-samling til 

flere årganger med unghester. 

* LNL har sendt brev sammen med NSNL til alle ponnitravskoler og oppfordret til 

nærmere samarbeid. 

 

• Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på mange arenaer. 

 

• Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet. 

¤ Gjennomført i samarbeid med NSNL 

 

• Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid 

med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester. 

¤ Sigrid Halvorsen har representert LNL i arbeidsgruppa. 

 

• Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest og Prosjekt Kvalitetshest. 

¤ Prosjekt Kvalitetshest ble satt i gang på NSNL høsten 2018, men prosjektet ble ikke 

videreført fra våren 2019. Det er kostbart for oppdretterne å benytte og etterspørselen 

var minimal.  NFL og LNL søkte NHS og fikk i 2019 overført ubrukte midler fra 

Prosjekt Kvalitetshest til Fokus Unghest. 

 

 

Medlemsutvikling 

Betalende medlemmer pr. 31.12.2019 

Lag Antall pr 31.12.2018 Antall pr 31.12.2019 

Øst 130 118 

Vest 41 30 

Helgeland 39 33 

Troms 77 86 



Hålogaland 51 47 

Rogaland/Agder 42 44 

Telemark/Vestfold 24 24 

Midt-Norge 77 62 

Totalt: 482 444 

 

Avlsvirksomhet 

Det har i 2019 blitt bedekt 151 hopper med 45 hingster. Dette er en svak framgang fra 2019. 

Født 108 føll i 2019 (av 146 bedekninger). 

Hovedstyret viser ellers til NHS nøkkeltallsrapport som viser relevante tall knyttet til avl, 

utstilling og deltakelse i sporten. 

 

Regnskap 2019 

Foreløpig regnskap presenteres på årsmøte. 

Styret legger frem et foreløpig regnskap på årsmøte. Styre ber om årsmøtes tillitt til å få 

utbedret regnskapet og komme tilbake til lokallaga i et «ekstraordinært» årsmøte i løpet av 

juni.  

Styret ønsker ett regnskap som kan godtas uten forbehold. Vi forvalter mange penger og 

mottar offentlige tilskudd. Årets budsjett innebærer også at vi ønsker å bruke mer penger enn 

tidligere. Det er derfor viktig å få anledning til å rette opp i mangler ved regnskapet og få 

gode rutiner på plass. Dette blir redegjort nærmere for på årsmøte. 

 

Prosjektregnskap 2019 

Kolonne1 Kolonne3 Kolonne4 

      

inntekter   utgifter 

  tildelt 2019  
Markedsføring 0 19794 

Hamning 30000 29997 

Transport 40000 39957 

Blodbank 74000 11787 

Sølvtest 0 9375 

Travprosjekt 50000 4500 

Hoppeprosjekt 10000 8500 

sum 204000 123910 

 

 

Fellesprosjekter 2019 

Landslaget har vært og er deltakende i forskjellige fellesprosjekter med Norges fjordhestlag 

og Landslaget for dølahest. 



• Hoppelinjeprosjektet 

• Fokus Unghest 

• Skeid 

• Prosjekt Kvalitetshest 

• Genbank 

 

 

Innkomne saker 

Sak 1 

Fra hovedstyret: 

- Styret i landslaget ønsker å jobbe for å få tak i en hovedsponsor for rasen. Og ønsker 

årsmøtes tilslutning til det. Hovedsponsoren blir i hovedsak bedt om å støtte 

markedsføring av rasen og NM. 

Forslag til vedtak: 

- Hovedstyret gis fullmakt til å finne «hovedsponsor» for rasen hvor støtte brukes i 

hovedsak til markedsføring av rasen og NM. 

 

Vedtak: 

- Hovedstyret gis fullmakt til å finne «hovedsponsor» for rasen hvor støtte brukes i 

hovedsak til markedsføring av rasen og NM. 

 

Sak 2 

Fra lokallaget i Øst 

- Landslaget tar et overordnet ansvar gjennomføring og utvikling av NM-arrangementet. 

Et satsningsområde for landslaget og aktivitetsutvalget. 

- Landslaget budsjetterer med økonomiske midler til støtte for fremtidige arrangement 

og vurderer muligheten for å yte transportstøtte. 

Hovedstyrets forslag 

- Videre utvikling av NM settes som et av ansvarsområdene til aktivitetsutvalget. 

- Det er i budsjett for 2020 lagt inn egne poster for transport til NM det er også søkt om 

prosjektmidler til dette formål. 

- Det er lagt inn i forslag til budsjett for 2020 underskuddsgaranti for NM eller 

tilskuddsordning for NM. Årsmøte vedtar hvilken av budsjettpostene som skal gjelde. 

Forslag fra Øst, ekstra tillegg til hovedstyrets forslag: 



- Den økonomiske risikoen for arrangementets tekniske side av NM ligger hos 

Landslaget. Et eventuelt overskudd skal fordeles 50/50 mellom Landslaget og 

arrangerende lokallag. Kiosk og øvrige sosiale inntekter og utgifter holdes utenom. 

Gjeldene fra 2021. 

 

Vedtak: 

- Videre utvikling av NM settes som et av ansvarsområdene til aktivitetsutvalget. 

- Det er i budsjett for 2020 lagt inn egne poster for transport til NM det er også søkt om 

prosjektmidler til dette formål. 

- Det er lagt inn i forslag til budsjett for 2020 underskuddsgaranti for NM eller 

tilskuddsordning for NM. Årsmøte vedtar hvilken av budsjettpostene som skal gjelde. 

- Den økonomiske risikoen for arrangementets tekniske side av NM ligger hos 

Landslaget. Et eventuelt overskudd skal fordeles 50/50 mellom Landslaget og 

arrangerende lokallag. Kiosk og øvrige sosiale inntekter og utgifter holdes utenom. 

Gjeldene fra 2021. 

 

 

Vedtektsendringer 

Sak 1 

Fra Hovedstyret 

Forslag til endring: 

Tilførsel setning i § 4 punkt 5: 

«Regnskapet leveres revisor senest 3 uker før årsmøte.» 

 

Vedtak: 

Tilførsel setning i § 4 punkt 5: 

«Regnskapet leveres revisor senest 3 uker før Landsmøte.» 

 

Sak 2 

Fra lokallaget på Helgeland og Hålogaland 

Forslag til endring: 

Endre § 4, punkt 5, 2 setning til følgende ordlyd 

Helgeland: 



«Forslag til vedtektsendringer og andre saker skal sendes fra lokallagets styre til 

hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.» 

 

Hålogaland: 

«Forslag til vedtektsendringer og andre saker skal sendes fra lokallagets styre til 

hovedstyret senest 3 uker før landsmøtet.» 

 

Tillegg fra Hålogaland: 

Endring av setning: 

§ 7. Årsmøtet i lokallagene 

« Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være lokallagets styre i hende senest 3 uker 

før årsmøtet». 

 

Vedtak: 

§ 4. Landsmøtet 

 «Forslag til vedtektsendringer og andre saker skal sendes fra lokallagets styre til hovedstyret 

senest 3 uker før landsmøtet.» 

 

§ 7. Årsmøtet i lokallagene 

« Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være lokallagets styre i hende senest 3 uker 

før årsmøtet». 

 

 

Sak 3 

Fra Hovedstyret 

Forslag til endring: 

Legge til § 4 landsmøte punkt 9, med følgende ordlyd: 

«Utvalgene får oppgaver tildelt av styret i landslaget, har innsyn og uttalerett til de 

sakene som naturlig faller inn under utvalgets ansvarsområdet. Utvalgene kan utrede 

saker som legges fram for landslagets styre. Utvalgene har ikke vedtaksmyndighet på 

vegne av Landslaget. Utvalgene skal føre protokoll for sine møter.» 

 

Vedtak: 

Punktet legges til i vedtektene. 

 

Sak 4 

Fra Hovedstyret 

Forslag til endring: 

Legge ved § 5, punkt 8, med følgende ordlyd: 



«Forvaltningslovens regler om habilitet legges til grunn.» 

 

Forslag fra salen: 

Styret utreder forslaget om habilitet inn i vedtektene utredes og legges frem ved neste 

Landsmøte. 

 

Vedtak: 

Salens forslag vedtas. 

 

 

Sak 5 

Fra Hovedstyret 

Forslag til endring: 

Endre siste setning i § 5 punkt 4 til: 

«Vararepresentanter har møterett.» 

 

Vedtak: 

Hovedstyrets forslag vedtas. 

 

 

Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2020 

Organisasjon 

• Videreutvikle organisasjonsstrukturen konkretisering av arbeidsoppgaver og 

informasjonsflyt. 

• Informasjonsutvalget og aktivitetsutvalget arbeidsområder avklares og skriftliggjøres. 

• Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode 

forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger. 

• Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske 

raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig. 

• Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL Bidra til at rollen som 

nasjonalt senter for rasen styrkes ytterligere.   

• Videreutvikle og drifte hjemmeside og være synlig i sosiale medier. Rasen og 

organisasjonen skal markedsføres i alle aktuelle kanaler. 

• Gi ut medlemsblad. 

• Oppfølging og gjennomføring av prosjekt. 

• Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS. 

• Bidra aktivt til utarbeidelse av en ny handlingsplan for de norske hesterasene. 

• Arrangere landsmøte 2021. 

• Oppfølging av rasedommerne. Herunder også å foreslå nye dommere, samt bidra til 

rasespesifikke dommersamlinger. 



 

Avl 

• Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov. 

• Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn 

nødvendige tiltak. 

• Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører, 

samt gjennomføre disse. 

• Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og 

premier til utstilling. 

• Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver. 

• Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold 

som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum. 

• Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av 

aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv. 

• Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på 

aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet. 

• Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen. 

 

Aktivitet 

• Bidra til NM-arrangement for rasen og sammen med lokallagene som arrangerer NM 

arbeide videre med å etablere en god kvalitet og en god struktur for NM. Arbeide for 

at NM skal bli en naturlig møteplass for N/L entusiaster. 

• Arrangere oppdretterseminar i samarbeid med NSNL 

• Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement. 

• Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres 

underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet. 

• Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på ulike arenaer. 

• Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet. 

• Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid 

med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester. 

• Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest 

• Utarbeide aktivitetskalender/årshjul for Landslaget og lokallagene 

• Dokumentere aktiviteten på utstillinger og arrangement i regi av laget 

 

Budsjett 2020 

Det er vedtatt følgende overordnede satsningsområder for budsjett 2020: 

- Styrke NM 

- Flere fødte føll 

- Økt deltakelse på utstilling 

- Fagsamling for medlemmene 

 

Støtte utbetales kun støtte til medlemmer av Landslaget. 

Budsjett 2020   

Drift: inntekt utgifter 



Medlemskontingent  160 000,00 12 000,00 

Tilskudd Norsk Hestesenter 200 000,00   

Årsmøte   20 000,00 

Rimfakse og medlemsblad   90 000,00 

Utstilling, premiering   30 000,00 

Loddsalg 35 000,00 5 000,00 

Salg av varer(nettbutikk) 3 000,00   

Markedsføring   20000 

Møter/reiser   10 000,00 

Administrasjon    10 000,00 

Fokus Unghest   50 000,00 

Tilskuddsrodninger   Makstak 

Påmeldingsavgift UB   40000 

Registreringsavgift føll   40 000,00 

Hamning   30 000,00 

Transport hingster   40 000,00 

Transport NM   100 000,00 

Underskuddsgaranti NM   25 000,00 

Oppdretterseminar   25 000,00 

sum  2020 398 000,00 547 000,00 

 

 

Begrunnelse for budsjettert underskudd: 

Landslaget har bygd seg opp midler. Disse midlene planlegges satt i omløp. På sikt håper 

Landslaget at tiltakene fører til økt medlemsmasse og økt inntekt på medlemskontingent. Det 

er søkt om prosjektmidler for 2020 men om det dette innvilges vites ikke og er ikke tatt høyde 

for i budsjettet. 

Medlemskontingent 2021 

Landslagets andel av kontingent for 2020:  325 ,- 

 

Hovedstyrets forslag til landslagets andel av kontingent for 2021: 350,- 

 

Forslag fra Hålogaland: Ikke øke. Beholde 325,- 

 

Vedtak:  

Landslagets andel av medlemskontingent for 2021 er 325,-. 

 

Valg 

 

Hovedstyret 

Leder: Ingvild Sekse velges for 1 år 

Styremedlem: Ingrid Sponheim velges for 2 år 

Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy velges for 2 år 



Styremedlem: Jenny Guldbrandsen velges for 1 år 

1. vara: Elin V. Andersen velges for 1 år 

2. vara: Inger Gåre velges for 1 år 

3. vara: Per Otto Sørensen velges for 1 år 

 

Styremedlem Inger Marie Ensrud ikke på valg. 

 

Revisor: Gudrun Bøhler velges for 1 år 

 

Avlsutvalget 

Leder: Ingrid Sponheim velges for 2 år. 

Medlem: Inger S. Andreassen velges for 2 år 

1.vara: Siri Flaat velges for 1 år 

2.vara: Gro S. Sjåvoll velges for 1 år 

 

Medlemmer Hege Hasvold og Grete M. Jørgensen ikke på valg. 

 

Informasjonsutvalg 

Medlem: Karin Westrheim velges for 2 år 

Medlem: Solveig B. Steinnes velges for 2 år 

1. vara: Christine Sandelin velges for 1 år 

2. vara: Børge Klevstad velges for 1 år 

 

Leder Inger Marie Ensrud og medlem Lise Åmot ikke på valg. 

 

Aktivitetsutvalg 

Leder: Jenny Guldbransen velges for 2 år 

Medlem: Annfrid Jacobsen velges for 2 år 

Medlem: Ida L. Fashing velges for 2 år 

1. vara: Maria H. Ellingsen velges for 1 år 

2. vara: Kristine Guldhaugen velges for 1 år 

 

Medlem Eva Letnes ikke på valg. 

 

 

 

Signatur av referat: 

 

 

____________________________________ 

Gunn Grønås 

 

 

 

_____________________________________ 

Adeline Broust Tiede 

  

 


