Referat fra styremøte på Biri travbane 02.07.2016.
Til stede:
Referent:
•

Referat fra styremøte 23.05.2016:

Vedtak:
•

Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Cecilie H. Andersson, Sverre Stang, Lasse Holmen og
Vidar Arnesen.
Vidar Arnesen.

Referatet godkjent. Referat fra styremøter sendes heretter også første varastyremedlem.

Sak 1; Referatsaker:

Marloes Harkema har beklaget overfor Jakob at den avtalte prøveside med hingsteannonse ikke har
kommet grunnet datatrøbbel. Nå er den under utarbeidelse. Sak på neste styremøte.
Jakob har vært på dialogmøte med DNT-administrasjonen og de samarbeidende organisasjonene.
Hovedtema på møtet var ansvars- og arbeidsfordeling mellom Norsk Rikstoto og DNT. NR ønsker å
overta flere av DNT sine arbeidsoppgaver, f. eks. løpsutskriving.
Det er innført stillingsstopp i DNT. Tilsetting av ny avlssjef har blitt satt på vent. Det er usikkert
hvordan det vil påvirke raseorganisasjonen for kaldblodstraveren.
Veikle Balder har blitt invitert til å delta i drøftinger vedrørende framtidig finansiering av klasseløpene.
Vedtak:
•

Referatene tas til etterretning.

Sak 2; Utvalg og komiteer:

Det har vært noe svikt i kommunikasjonen mellom ulike komiteer og styrets leder. Styre-Web kan
brukes som informasjonskanal. Lasse er villig til å kurse styret i bruk av Styre-web. Det kreves
planlegging og at utvalg og komiteer har klare og entydige mandat. Videre er det viktig å utarbeide
årshjul som en slags kokebok til senere styrer og komiteer. Styret trenger å samles til flere møter og
samles på Momarken 15. og 16. oktober. Cecilie undersøker muligheter for overnatting på Mysen.
Tema blir handlingsplan for Veikle Balder. Forslag til mandat til Sportsutvalget ble framlagt.
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Vedtak:

Det skal bli utarbeidet årshjul i styret og komiteer. Referat legges inn i styre-web etter
kursering.
Mandat for Sportskommiteen:

Sportskomiteen – mandat
Sportskomiteen skal utrede ulike muligheter til- og komme med innspill til styret i forhold til:
1) Øke startprosenten for kaldblods, spesielt unge og spesielt hopper
2) Øke inntjeningen til kaldblodshesten  mer penger til eier og oppdretter. Hvordan man kan øke
kaldblodets andel av premiematrisen
3) Løpsutskrivning inkl. motvirkning av kollisjon av storløp i Norge og innen Norden.
4) Aktuelle saker som kommer opp.
Målfrid Vatne er utvalgets leder og er ansvarlig for kommunikasjonen med styret. Leder velger ut
komiteens medlemmer i samråd med styret.
Som medlemmer i komiteen er, i tillegg til Målfrid Vatne oppnevnt:
Jan Martin Bjerring, Ola Martin Aasen, Anne Grete Rasmussen og Fredrik Eng.
•

Sak 4; Vilkår for oppdrett av kaldblodshester. Strategi for videre arbeid.

Fra og med 2017 innfører Svensk Travsport nye og bedre betingelser for oppdrett av travhester, se
linken under:
https://www.travsport.se/artikel/uppfodarpremier;jsessionid=qfw1X6YG0XnJV0JYjkFQ8KKyjhpYCp
ppHwWyYflTtnkjhCjLkyv8!1716789403
Endringen Sverige skal innføre er at oppdretter får en større andel av den totale premiematrisen. Det er
viktig å se dette adskilt fra diskusjonen om fordeling mellom varm- og kaldblods og aldersfordeling på
oppdretterpremiene. For kaldblodstraveren er det en spesiell utfordring fordi vi har felles stambok og
lik rett til å starte i hverandres løp, også klasseløpene.
Veikle Balder har mottatt signaler om at oppdrettere vurderer å svenskregistrere hoppene sine for at
avkommene skal bli «svenskfødte». Dette lar seg gjøre uten store praktiske konsekvenser.
Dersom en skal gå for å øke oppdretternes andel av den totale premiematrisen, må det skje i samarbeid
med Travavl.no og Norsk Hesteeierforbund.
Vedtak:

•

Vidar lager utkast til skriv der vi inviterer Travavl.no og Norsk Hesteeierforbund til
drøftinger.

Sak 5; Den allsidige kaldblodshesten:

Som en start er det planlagt å lage en artikkel om temaet i den kommende Årskavalkaden.
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Vedtak:
•

Temaet tas opp i forbindelse med Handlingsplan for Veikle Balder.

Sak 6; Økonomi og medlemmer:

Lasse hadde utarbeidet skriv som saksgrunnlag. Det er registrerte 280 medlemmer som ikke har betalt
medlemsavgift for inneværende år. Det er knyttet utgifter til hvert enkelt medlem. Det blir f. eks. en
økonomisk belastning å sende ut tidsskrift til medlemmer som ikke betaler medlemsavgift.
Det bør utarbeides budsjett for en forening med såpass stor omsetning som Veikle Balder.
Vedtak:

•

Det sendes purring på medlemsavgift. Etter en oppgitt frist strykes de som ikke har
betalt som medlemmer.
Lasse utarbeider forslag til budsjett bygd på tidligere regnskaper i samråd med Jakob.

Sak 7; Hjemmesiden www.VeikleBalder.no.

Cecilie har gjennomført en betydelig jobb med å rydde på hjemmesiden. Framover bør vi bli mer
pro-aktive med å informere om aktuelle saker på hjemmesiden. Det bør legges ut linker på facebook
når det legges ut saker på hjemmesiden.
Vedtak:

Vidar har ansvar for det redaksjonelle som skal legges ut på hjemmesiden.
Cecilie har det datatekniske ansvaret for at sakene legges ut på hjemmesiden.
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