Referat fra styremøte på Bjerke travbane 17.9.2016.
Til stede:
Referent:

•

Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Cecilie H. Anderson, Sverre Stang og Vidar Arnesen.
Vidar Arnesen.

Sak 1; Vilkår for oppdrett av kaldblodshester. Strategi for videre arbeid.

Saken har blitt drøftet fram og tilbake i sommer, det er begrenset forståelse for kaldblodshestens
spesielle stilling i nordisk sammenheng. I mellomtiden har avlskomiteen i DNT begynt arbeidet med å
forberede et avlsseminar der ulike tiltak som kan fremme aktiviteten på avlsfronten skal behandles.
Arild Hansen i DNT’s avlskomité for kaldblods skal forberede seminaret i samarbeid med Tone M.
Blindheim. Veikle Balder har blitt invitert til å komme med innspill. Målfrid og Vidar har vært i
samtale med Arild Hansen om aktuelle tema. I samtalen ble det i kortform nevnt utfordringer med
transportsæd i form av pris og tjenestetilbud etter at posten har redusert sine tjenester. Videre priser for
ulike tjenester på avlsstasjoner samt mulighet for utarbeidelse av en bransjestandard innenfor
avlsstasjonsvirksomhet. Jakob ba om at Veikle Balders innspill utarbeides raskt slik at han kan
presentere utspillet på dialogmøte med de samarbeidende organisasjonene i slutten av september.
Vedtak:

•

Vidar lager utkast til innspill i samarbeid med Målfrid. Utkast sendes styremedlemmene
pr. e-post for uttalelse. Tilbakemeldingsfristen blir kort slik at Jakob kan legge fram det
endelige innspillet på dialogmøte i slutten av september.

Sak 2; Den allsidige kaldblodshesten:

Representantene i redaksjonskomiteen orienterer om at «den allsidige kaldblodshesten» vil bli tema i
det kommende Vårnummeret.
Vedtak:
•

Orienteringen fra redaksjonskomiteen tas til etterretning.

Sak 3; Handlingsplan for Veikle Balder:

Planen har vært at handlingsplan for Veikle Balder skulle bli utarbeidet i løpet av høsten. Av
økonomiske hensyn er styremøtet på Momarken Oaks-helgen avlyst, se Sak 1; Budsjett, fra
styremøte 23.8.2016. I tillegg har Veikle Balder ambisiøse prosjekt i form av Landsfinalen,
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Landsfinalelotteriet og Årskavalkaden nå i høst.
Vedtak:

•

Handlingsplan for Veikle Balder utarbeides i januar slik at den kan legges fram på
Generalforsamlingen 25. februar 2017.

Sak 4; Referatsaker:

Redaksjonskomiteen og Utstillingskomiteen har hatt felles møte 23.9.2016, for å samordne
annonsesalget for katalogen til Veikle Balders Landsfinale, Årskavalkaden og Vårnummeret.
Utstillingskomiteen har hatt planleggingsmøte 23.9.2016.
Redaksjonskomiteen har hatt planleggingsmøte 23.9.2016.
Sportskomiteen skal ha sitt andre fysiske møte 24.9.2016.
Vedtak:

Referatene tas til etterretning.
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