
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (7/19)  

Deltagere (messenger): Benedichte Hilt Mangerøy, Ingrid Sponheim, Ingvild Sekse 

(møteleder), Eirin Nordheim, Inger Marie Ensrud, Inger Gåre (1. vara) og Linda 

Nordgård Holmebukt 

 

Orienteringer 

Ingvild: 

- Ingvild presenterer seg selv og sine tanker, ønsker blant annet mer fokus på næring og avl. 

Ønsker at det kan arrangeres web-seminar for eksempel på begge temaer, i samarbeid med 

NSNL. 

- Ledermøte: Høstmøte hovedtema, ønsker «Fokus unghest» videreført, Kvalitetshest-

prosjektet bør muligens rettes mot kjøperne av unghest heller. 

- De to andre organisasjonene føler litt frustrasjon i forhold til samarbeid med sine senter.  

Ingrid: 

- Hoppeprosjektet Benni og Ingrid jobber med aktuelle hopper og tar deretter kontakt med 

eierne for å få de med i prosjektet.  

- Blodbank: Alle hingster som var stilt i vår er tatt blodprøve på. Ligger godt an.  

- Noen småting mangler i dagens avlsplan i forbindelse med utstillinger, må revideres ser det 

ut for. Avlsutvalget ser på om det er behov for å gjøre noe i år. 

- Hingstekatalog lagt på nett. 

Benni: 

- «Høstmøtegruppemøte»: 25.-27 oktober eller første helg i november, Bodø eller Førde er 

aktuelle steder. Mer fokus på rasespesifikk del, gjerne hele lørdag. Forslag felles program 

utvidet bruksprøve, trening frem til utstilling, catching, fruktbarhet, skeid. Nytt møte mandag 

10.juni. 

NSNL (Linda): 

- Føll født 3.juni, ventes et til. 

- Ei eller to hopper bedekkes i år. 

- Linda slutter i sin stilling 01.09.19 

- Ny avtale mellom senteret og landslaget skal være klar innen 01.08.19 

- Fotoutstilling åpnet i samarbeid med Midt-Troms museum med bilder fra Kløvkompaniet. I 

overkant av 40 deltagere på fortellerkveld. 

- 32 påmeldt til aktivitetscupen 

- 520 medlemmer per i dag, 109 ubetalte av de – lister sendt til kassere etter ønsker fra de. 

Sak 5/19 Godkjenning av referat fra sist møte. 

Sendt på e-post, ingen kommentarer. 

Vedtak: 

Referat godkjent 



 

Sak 6/19 Ledermøte, fokus unghest og kvalitetshest 

Kvalitetshest prosjektet har ikke gitt de resultatet som man har ønkset. Fokus unghest har vært 

vellykket og kommet i en situasjon der det er tomt for midler for 2019. Bør kvalitetshest 

midlene omprioriteres til Fokus unghest? 

Vedtak:  

Det er ønskelig å få omprioritert midlene, Ingvild og Benni tar dette opp i ledergruppen. 

 

Sak 7/19 Oppgavefordeling i styret 

Listen over oppgaver i forhold til oppgavene som er satt av landsmøtet er fordelt på 

utvalg/personer, dette er sendt på e-post og er et forslag. Gjennomgås på møtet. 

Vedtak: 

Godkjent som foreslått. 

 

Sak 8/19 Prosjekter 

Trav og markedsføring er prosjekter vi må bruke opp tildelingen på i 2019. 

Vedtak:  

Utvalgslederne og Linda går gjennom prosjektene. 

 

Sak 9/19 Skeid 

Gunn har vært representant, ny må velges inn. Spørsmål fra gruppa: Hvilken farge på pass 

skal godkjennes? 

Vedtak:  

Eirin ny representant inn i skeid-gruppa. Hvite pass er ok. 

 

Sak 10/19 Hingsteutstilling 2020 

Ønske fra NHS om å sette datoer. LD/Stav ser ut til å bli 24.-26.april. 

Vedtak:  

1.-2.mai 2020 på NSNL. 

 

Møtet slutt kl. 21.25 

Nytt møte ikke satt. 


