Referat fra styremøte 18.10.2016.
Til stede pr. telefon: Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Cecilie H. Anderson, Lasse Holmen, Sverre Stang
og Vidar Arnesen.
Referent:
Vidar Arnesen.

•

Sak 1; Referatsaker:

Målfrid orienterer at Sportskomiteens synspunkt og tilrådinger er klare for å skrives. Nærmere
orientering følger.
Lasse orienterte om at det er ryddet på foreningens e-postadresse, post@veiklebalder.no,
Nå er det bare det sittende styret som passord og tilgang. Diverse e-posthenvendelser er effektuert.
Målfrid orienterte om at annonsesalget for alle tre utgivelsene, utstillingskatalogen, Årskavalkaden og
Vårnummeret har samlet passert kr. 70.000,Jakob refererte erfaringene fra annonsesalget i forbindelse med katalogen på Landsfinalen,
Årskavalkaden og Vårnummeret. Mange har brukt opp årets annonsebudsjett. Salgsframstøtene bør
begynne i januar når firmaene er i starten på nytt budsjettår.
Jakob refererte at Ola Skiaker skal ha med skriv vedrørende hovedsponsor for Veikle Balder på
lederseminar i konsernet Eik-Maskin.
Vedtak:
•

Styret tar referatene til etterretning.

Sak 2; Birihelga, 4. og 5. november:

Målfrid refererte på vegne av utstillingskomiteen:
Alt er i rute. Det er 23 hingster og 19 hopper i katalogen. Katalogen er klar til trykking. Den vil
inneholde 25 hele sider og 12 halve sider med annonser. Nytt av året blir at tidligere vinnere og
semifinalister vil stå oppført. Katalogen vil også fungere som løpsdagsprogram til travprøvene.
Travprøven vil bli karaterlagt. Fart vil tillegges en viss betydning i tillegg til bevegelser og framdrift.
Veikle Balder har fått et antall dekken som vil bli delt ut som premier. Det har blitt utarbeidet en
arbeidsfordeling der utstillingskomiteen og styret har definerte oppgaver.
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Jakob refererte:
Styret vil bli innlosjert i dobbeltrom på Honne kurs og konferansesenter. Jakob avtaler med
administrasjonen på Biri vedrørende plassering av stand og tilgang på elektrisitet. Vidar tar med telt og
annet stand-materiale. Jakob besørger kaffe og vaffelrøre.
Vedtak:
•

Orienteringene tas til etterretning. Styret møter kl. 08.00 på Biri 4. november.

Sak 3; Loddsalg:

Loddkontoen er pr. i dag på kr. 68.290,- Da er fakturaer for trykking og annonser i TGN betalt. Det
hadde åpenbart vært lettere å selge lodd dersom vi hadde hatt elektronisk betalingsterminal.
Vedtak:
•

Lasse går til anskaffelse av egnet elektronisk betalingsterminal på vegne av foreningen.

Sak 4; Medlemstall:

Lasse orienterte om at foreningen pr. i dag har 606 betalende medlemmer. Den siste purringen har
foreløpig ført til at 118 medlemmer har betalt medlemskontingent.
Jakob ønsker å ta opp igjen spørsmålet om ulike typer medlemskap, for eksempel familiemedlemskap,
til ny vurdering i forbindelse med nye lover for Veikle Balder. Det bør la seg enkelt administrere
nå som vi bruker Styre-Web.
Vedtak:

•

Orientering om medlemstall tas til etterretning. Ulike medlemskap tas opp til vurdering
på Biri 4. og 5. november.

Sak 5; Nasjonalbiblioteket:

Nasjonalbiblioteket har bedt om å få tilsendt de utgavene av Årskavalkaden og Vårnummeret som er
gitt ut til nå. Det er få eksemplarer igjen av de første utgavene.
Vedtak:

•

Alle rydder i sine hyller og tar med eksemplarer som er til overs til Biri 4. og 5.
november.

Sak 6; Generalforsamlingen 25. februar 2017:

Innkalling må stå i Årskavalkaden. Generalforsamlingen legges til Linne Hotell. Det legges opp til et
seminar på formiddagen, foreløpig uten tittel..
Vedtak:

Lasse ordner med møtelokale, hotellrom, bestillingskode etc. på Linne Hotell. Jakob
ordner med møtelokale og bordbestilling på Bjerke.
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•

Sak 7; Premiesjansen 2017:

Sportssjef i DNT, Jan Hedrèn, har bedt Veikle Balder komme med synspunkt på foreslåtte endringer
vedrørende Premiesjansen 2017. De foreslåtte endringene vil kreve at flere hester meldes enn ved
nåværende ordning. I år ble for få hester meldt slik at det ikke ble noen premiesjanse for
kaldblodshestene.
Vedtak:

Veikle Balder ønsker å beholde dagens ordning vedrørende Premiesjansen, da det synes
mest hensiktsmessige for å få i gang premiesjansen også for kaldblodshester.
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