
Referat styremøte 24.09.19 kl.20:00 

Deltakere: Per Heimstad, Ingvild Sekse, Ingrid Sponheim, Benedikte Hilt Mangerøy, Inger Marie 

Ensrud. 

Forfall: Inger Gåre 

Saksliste 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Ingen innvendinger 

 

2. Rapport til Mattilsynet 

- Varsling om tilsyn fra Altinn til Ingvild. Ingvild og Sigrid møtes og svarer ut rapporten. 

- Gjelder føring av stambok. Norsk Hestesenter sitt ansvarsområde igjennom en 

samarbeidsavtale. 

- Ingvild sender brevet fra Mattilsynet til Ingrid 

 

3. Prosjekter, status 

- Hoppeprosjekt – følge opp dette prosjektet, avtaler og hingstene etter bedekningslistene 

er innsendte – Benny og Ingrid 

- Travprosjektet – Aktivitetsutvalget må på banen og NSNL 

- Blodbank – Ikke funnet/mottatt faktura i 2019 

- Hamning og Transport – Søknadsfrist utgår 1.Oktober 

- Sølvtest – Ingrid har forespurt NH om å omgjøre midlene til å teste avlshingster 

 

4. Høstmøtet 

- Programmet er ferdig planlagt og opplyst om på facebook. 

- Diskusjon rundt utvalgene, utforme formålet med disse på Høstmøtet. Benny sender ut 

mail til lederne i utvalgene. 

- Rebecca fra Stall Holand er klar med foredrag. Grete Meisfjord Jørgensen skal også 

snakke om sin bedrift. 

- 2 foredrag sammen med fjordhest. 

 

- Til Rebecca og Grete betales en dagpakke og middag fra landslaget for sine foredrag. 

 

- Overskudd på 7500 pr organisasjon fra i fjor? Sigrid sjekker regnskapet til nå om det er 

noen midler til overs for å dekke reiser og opphold til hele styret dette året. Eventuelt 

hvor stor er potten? Hva er budsjettert i 2019 og hvor mye er brukt. 

 

- Sigrid sender felles bestilling fra Styret innen 10. Oktober 

Ingvild, Ingrid, Benny skal. Ingrid og Benny kan dele rom. 

Ingvild kan dele rom med Fia. 

Inger Marie skal gi beskjed til Sigrid når hun har funnet ut om hun skal. 

- Forespør om Inger Gåre om hun skal reise. 

 

5. Søknader om NM 

- Ikke kommet inn flere søknader. Fristen er utvidet til 1. Oktober. 

- NM for 2021 burde lyses ut våren 2020 slik at de rekker å planlegge. 

 



6. Presentasjoner fra utvalgene 

- Sende ut ønske til utvalgene om at de har klar en presentasjon til neste styremøte? 

 

7. Skeidsamling 

- Styret er positive til at det avholdes en Skeidsamling for arrangører i 2019 og at 

skeidgruppen gis mandat til å planlegge en slik samling. 

 

8. Eventuelt 

- Sponsoravtale med Sparebank1 eller andre hovedsponsorer, Ingvild ønsker å jobbe med 

dette og får mandat fra Styret til å jobbe videre med dette og tar kontakt med de 

personer hun har behov for. Noe må også tilbys tilbake til sponsorer. 

 

- Mail fra Turid Helfjord om dommere.  

 

- Oppvarting av dommere. Burde det utarbeides egne retningslinjer for dette til alle 

arrangører? 

 

Møte slutt 21.53. 

 

Neste møte: 

29.Oktober kl. 20:00 


