
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (6/19)  

Deltagere (Skype): Benedichte Hilt Mangerøy, Ingrid Sponheim (referent), Ingvild 

Sekse (møteleder), Eirin Nordheim (sak 2/19), Inger Marie Ensrud og Inger Gåre (1. 

vara) 

 

Orienteringer 

- Hingsteutstillingen på Stav.  Benedichte har vært på møte i utstillingskomiteen for 

utstillinga på Stav. Det er meldt 56 hester totalt, 24 nordlandshest/lyngshest derav 5 på 

utvida brukstest. Landslaget inviterer tidligere leder til utstillingsmiddagen lørdag. 

Frøydis/NHS tar bilder av alle hingstene. 

- Ledermøte. Referat er sendt ut pr e-post til orientering. 

- Annonsering hingstekatalog. Det har kommet inn forespørsel til landslaget om pris på 

annonsering i hingstekatalogen. Budsjettet for 2019 er vedtatt på landsmøtet og der er 

det tatt høyde for samme priser som i 2018.  

 

Sak 2/19 Konstituering av nytt styre 

Ingvild Sekse ble valgt til leder på landsmøtet 16. mars 2019. Inger Marie Ensrud og Eirin 

Nordheim ble valgt til nye styremedlemmer. Ingrid Sponheim og Benedichte Hilt Mangerøy 

er sittende styremedlemmer. Ifølge landslagets vedtekter skal styret konstituere seg selv.  

Følgende roller skal fylles: 

- Nestleder 

- Styremedlem og utvalgsleder informasjonsutvalg 

- Styremedlem og utvalgsleder aktivitetsutvalg 

Ingrid Sponheim ble av landsmøtet gjenvalgt som avlsutvalg.  

De to øvrige utvalgslederne ble ikke spesifikt valgt på landsmøtet grunnet at dette er nye verv 

i organisasjonen.  

Vedtak: 

Styret for 2019 er enstemmig konstituert slik: 

Leder: Ingvild Sekse 

Nestleder: Benedichte Hilt Mangerøy 

Styremedlem, leder informasjonsutvalg: Inger Marie Ensrud 

Styremedlem, leder aktivitetsutvalg: Eirin Nordheim 

Styremedlem, leder avlsutvalg: Ingrid Sponheim 

 

Sak 3/19 Gjennomgang av «Roller, ansvarsområder og rutiner» 



Foregående styre har levert et dokument som beskriver roller, ansvarsområder og rutiner for 

hovedstyret. Dette beskriver også hvilke roller styremedlemmene har i samarbeidende utvalg 

og grupper. 

Vedtak: Dokumentet tas til orientering. 

 

Sak 4/19 Planer og arbeidsoppgaver for 2019 

Landsmøtet 2019 har vedtatt hovedstyrets planer og arbeidsoppgaver for 2019 

Vedtak: 

Ingrid og Benedichte går gjennom hele dokumentet og lager forslag til fordeling av 

arbeidsoppgaver på ulike utvalg og hovedstyret. Legges fram på neste styremøte. 

 

Sak 5/19 Søknad om videreføring av avlsgodkjennelse 

Landslaget har mottatt søknad om videreføring av avlsgodkjennelse på en 5 år gammel hingst 

som blei kåra som 3-åring. Iht til avlsplanen har kåringsnemda utredet saken og foreslått 

følgende vedtak til landslaget: 

Kåringsnemnda viser til søknad datert 21.03.19 fra Katrine Lunde om dispensasjon fra 

avlsplanens bestemmelser pkt 4.4. for hingsten Harbos Frøy.   

Ut fra opplysninger som fremkommer i søknaden finner kåringsnemnda ikke hjemmel for å 

kunne anbefale søknaden imøtekommet. 

Vedtak:  

Hovedstyret støtter kåringsnemda sitt forslag til vedtak og imøtekommer ikke søknaden. 

 

 

 

 

 


