Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (1/19) 07.01.2019
Tilstede (Skype): Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Benedichte Hilt Mangerøy, Ingrid
Sponheim, Inger Gåre og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL, referent)
Forfall: Solveig Wisløff (sykemeldt fra vervet),

Sak 40/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte
Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post.
Vedtak: Protokollen er godkjent

Orienteringer:
- Avlsutvalgsledermøte. Drøftingsmøte 4. desember. Registrering av status på fruktbarhet diskutert
mye, resultat: Kartlegge rundt fruktbarhet. Siri skal lage utkast til skjema som både hingste- og
hoppeeiere skal levere inn, fra sesongen 2019. Mulig uerfarne eiere er en årsak, utfordret Norsk
Hestesenter til å lage et kurshefte om avl/bedekning. Felles dommersamling er ønskelig for å heve
kompetanse. Felles skriv til dommerne med endringer kommende sesong osv.
- Blodbank. (Avlsutvalget har akseptert pristilbud fra Biobank) – tilbudet er kvalitetssikret.
- «TIl start». DNT har invitert LNL til evalueringsmøte i februar. Etter dialog med DNT blir det sendt
innbydelse til alle 1-3 åringer av vår rase. Møtet i februar er ikke datofestet, om ingen fra styret har
mulighet til å dra, drar Linda.
- NSNL – Ingen meldt interesse for «Kvalitetshest» denne runden, har en hest som har vært med som
skal vises nå på nyåret. Ponnitravskole oppstart vår 2019.
- Handlingsplanrevisjonsmøte. 6. desember. Godt møte, se også sak 50.

Sak 41/18 Krav til 2.pr. i klasse 7
Enstemmig vedtatt på e-post i forkant av møtet.

Sak 42/18 Transport/hamningstilskudd
Enstemmig vedtatt på e-post i forkant av møtet.

Sak 43/18 Aksjer NSNL
Enstemmig vedtatt på e-post i forkant av møtet.

Sak 44/18 Prioritering av arbeidsoppgaver til Siri på NHS
Saken diskutert på e-post, Ingrid har laget et forslag ut fra det.
Enstemmig vedtatt.

Sak 45/18 Rimfakse
Forslag: Antall medlemsblad 2019: Hingstekatalog og november, dersom Landsmøtet ønsker tre blad,
så lages et tredje blad.
Møte med redaktør Karin, Ingrid, Benedichte og Linda i januar, Ingrid avtaler tidspunkt.
Enstemmig vedtatt.

Sak 46/18 Æresmedlem
Æresmedlem i Landslaget får ikke tilgang til lokallagssider, har måtte etterspørre blad, og føler
dermed at det er en ekstra belastning å være æresmedlem. Linda tar kontakt for å høre hvilket
lokallag han ønsker å være tilknyttet, så tar Ingrid kontakt med aktuelt lokallag for å avklare
situasjonen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 47/18 Kåringsnemd 2019
Kåringsnemd 2019 er utredet med forslag. Tre av styrets medlemmer er inhabile, vedtektene sier det
må være tre styremedlemmer for å fatte vedtak. Saken tas på e-post mellom de styremedlemmene
som er habil, samt en vara.

Sak 48/18 Årsmøtedokumenter
- Vedtektsendringer: Benedichte og Linda
- Årsmelding: Ingrid
- Regnskap: Gunn (Inger og Linda)
- Budsjett: Gunn (Inger og Linda)
- Fastsette kontingent for 2020: 350 kr
- Planer og oppgaver for 2019: Ingrid
- Tidsskjema og saksliste: Linda
På neste møte: Avklare hvem Landslaget skal dekke møtet for.
Siste frist for innkomne saker 02.februar
Enstemmig vedtatt.

Sak 49/18 UB
Eier som aldri har vært på UB tok kontakt om hvordan dette gjøres. Ingrid tok kontakt med NHS, brev
blir ikke sendt fra derfra. Ingrid lager et forslag på skriv om UB, sender det på mail og får det klart
innen utgangen av uka.
Enstemmig vedtatt.

Sak 50/18 Innspill til handlingsplanen
Alle sender sitt innspill til Linda ut fra oppgitte punkter innen 15.januar, så fletter Linda dette
i et dokument. Møte for å bestemme hva vi sender videre: 17.januar kl. 20.00 på Skype.
Enstemmig vedtatt

Neste møte: 6.februar på Skype kl.20.00

Møtet avsluttet 21.35

