Referat fra styremøte på Thon Hotell Linne 26.2.2017.
Til stede:
Referent:

Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Lasse Holmen, Kjersti Løvseth, Egle Morstad og
Vidar Arnesen.
Vidar Arnesen.

Sak 1/17; Konstituering av styret:
Nye og gamle styremedlemmer fremmet ønsker og forslag om arbeidsfelt i styret. Leder og nestleder er
valgt på generalforsamlingen.
Vedtak:

Fredrik, tlf. 412 23 172
engfredrik@hotmail.com
Ledelse og koordinering av foreningens arbeid. Utstillingskomiteen. Travpolitisk
talsperson for foreningen. Styrearbeid
Målfrid, tlf. 907 16 901
avl@bjorlia.com
Leder av utstillingskomiteen. Leder av sportsutvalget. Lager annonser, tar bilder og
skriver artikler i redaksjonskomiteen. Facebook-siden. Styrearbeid.
Lasse, tlf. 950 48 801
almahest@gmail.com
Økonomi og medlemslista. Styrearbeid.
Egle, tlf. 417 53 577
eglemorstad@gmail.com
Utstillingskomiteen. Hjemmesiden. Rabatthingster. Styrearbeid.
Kjersti, tlf. 913 27 366
kjersti_l@hotmail.com
Rabatthingster. Styrearbeid.
Vidar, tlf 951 38 620
viarnes@online.no
Sekretær for styret. Koordinator og skriver artikler i redaksjonskomiteen.
Fredrik ordner med nytt passord på post@veiklebalder.no for Fredrik, Lasse og Vidar.
Egle skal ha rettigheter som administrator på www.veiklebalder.no. Dette blir ordnet i
samarbeid med den forrige administrator, Cecilie H. Andersson.
Styremedlemmene vil bli presentert i Vårnummeret.
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Sak 2/17; Styremøter våren 2017:
Vedtak:

Fredrik og Målfrid legger fram forslag på dato for helgeseminar.
Det vil bli fysiske møter i forbindelse med arrangement.
Det vil bli innkalt til telefonmøter ved behov.
Første telefonmøte: 21. mars kl. 19.00.
Alle får oppgitt telefonnummer og adgangskode på forhånd.

Sak 3/17; Representasjon ved Veikle Balder Cup:
Vedtak:
Bjerke
Biri
Forus
Sørlandet
Momarken
Jarlsberg
Bjerke
Leangen

15. mars: Kjersti, Egle og Vidar. Lasse hvis anledning.
21. april: Egle og Fredrik
25. april: Vurderes av Lasse, mulig fly.
14. mai: Bestemmes på helgeseminar, foreløpig Kjersti og Fredrik.
19. mai: Lasse, Kjersti, Egle og Vidar
26. mai: Kjersti
7. juni: Vidar og alle andre som har anledning.
24. juni, finale: Hele styret.

Målfrid bestiller rosetter og seiersdekken. Leveringsadresse hos Vidar.

Sak 4/17:

Representasjon / stand på travstevner:

Vedtak:
Magnor 1. mai: Fredrik og alle andre som har anledning på stand med quiz.
Kongsvinger 5. juli, Kala 19. august (V75), Orkdal 20. august samt Bjerke 9. og
10. september bestemmes på helgeseminar.
Fredrik sjekker betingelser for at Veikle Balder får eget løp på disse stevnene.

Sak 5/17:
Økonomisk ramme for Vårnummeret 2017:
Redaksjonskomiteen ba om å få en økonomisk ramme som kan legges til grunn for produksjon og
distribusjon av Vårnummeret 2017. Det har for alle tre utgivelsene, utstillingskatalogen, Årskavalkaden
og Vårnummeret blitt solgt annonser for kr. 112.000,- Det ventes å få solgt enda noen annonser til
Vårnummeret. Produksjon og distribusjon av Årskavalkaden kostet kr. 56.000,- Deadline for
produksjon av annonser og redaksjonelt stoff er 1. april.
Vedtak:
Redaksjonskomiteen har en økonomisk ramme på kr. 65.000,- til produksjon og
distribusjon av Vårnummeret 2017. Hvis det skulle oppstå avvik fra dette bes
redaksjonskomiteen om å ta dette opp med styret.
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Sak 6/17:
Status rabatthingster:
Det har vært vist stor nok interesse for ordningen blant medlemmene til at ordningen videreføres.
Arbeidet med å lage egen hingstekatalog for rabatthingstene ble evaluert.
Andre former for medlemsfordeler, f. eks rabatt på forsikringspremier, ble drøftet.
Vedtak:
Vi viderefører rabatthingstordningen. Rabatthingstene presenteres i Vårnummeret, men
vi lager ikke egen hingstekatalog. Kjersti og Egle påbegynner arbeidet med å rekruttere
rabatthingster. Andre medlemsfordeler vurderes når arbeidet med rabatthingster er
fullført.

Sak 7/17;

Eventuelt:

Lasse:

Vi må sørge for å få oppdatert styresammensetningen i offentlige registre og banken.
Lasse og Vidar samarbeider om dette.

Lasse:

Lasse undersøker betingelser for å bytte til en annen, mer anvendeligere, bank.

Målfrid:

Landsfinalen blir 21. og 22. oktober, lørdag og søndag. Målfrid sender referat fra
samarbeidsmøte på Starum.

Målfrid:

Det må settes opp et sluttregnskap for Landsfinalelotteriet. Målfrid og Lasse
samarbeider om dette.

Kjersti:

Utgivelsene våre bør distribueres til videregående skoler med hestelinje og
landbruksskoler, jfr. Nils Dagestad sitt innlegg på Generalforsamlingen. (Kjersti får med
en kartong med Årskavalkaden 2016 til Hvam VGS og andre interesserte fra møtet.)
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