Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (3/19) 17.01.2019
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 51/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte
Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post.
Vedtak: Protokollen er godkjent

Orienteringer:
- Norwegian horse festival – Linda informerer om arbeidsgruppas oppstart.
- Møte med redaktør i dag, ønsker gjerne tre blad. Frist for redaksjonelt innhold 18.mars. Trykk
13.mai (Benni, Linda og Karin deltok)
- Dialog med NRYF – Inger sender inn statutter og oppretter dialog.
- Inforskriv til hingsteeiere om utvidet bruksprøve er sendt ut.
- Benni har vært på møte om hingsteutstilling på Stav. Noen organisatoriske endringer fra tidligere.
- Skeidgruppa – Gunn fortsetter fram til Landsmøtet, så kan det være naturlig at aktivitetsgruppa tar
denne rollen.
- Sirkulært styremøte avholdt for å avgjøre sak om kåringsnemd mellom habile styremedlemmer og
vara.
- DNT inviterer ca 400 n.-/l-hest til «Til start»

Sak 52/18 Utstillingsreglement
Endring i reglementer for hingster angående tøyler: Presisere at tøylene skal være delbare
og forklare hva lange tøyler er i forhold til hestens størrelse.
Bitt: Ønsker å beholde dagens regelverk.
Bruksprøver: Stryke tillegget om bruksprøve som står under klasse 7.
Enstemmig vedtatt.

Sak 53/18 Bruksprøveskjema
Bør ikke komme store endringer nå som sesongen er nært og forslagene for 2019 ser ok ut. Inger kan
være med på møte med Norsk Hestesenter og organisasjonene. Vi ønsker ikke å gå videre med
diskusjonen bestått – ikke bestått nå.
Enstemmig vedtatt

Sak 54/18 Innspill til handlingsplanen
Innspill sendt til Linda og et dokument med alt er sendt ut i forkant av møtet. Gunn og Linda får i
oppdrag å systematisere dette og sende ut til høring før det sendes inn til arbeidsgruppen. Skal være
inne i gruppa til 22.januar.
Enstemmig vedtatt
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