Referat fra styremøte tirsdag 8. mai 2018 kl. 20.00

Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Lasse Holmen
og Vidar Arnesen.
Forfall:
Stine Marlen Bendiksen
Referent:
Vidar Arnesen.
Sak 29/18; Status medlemmer og økonomi:
Lasse orienterte:
Veikle Balder har 752 registrerte pr. 08.05.2018. 109 medlemmer har ikke betalt, tross iherdige
påminnelser via mail, brev, Facebook og hjemmeside.
40-50 av disse 109 vil trolig falle fra ved årsskiftet.
Pr 30.04.18 står det kr 331.677,- på brukskonto og kr 98.477,- på Lotterikonto.
Fordringer består av ubetalt medlemskontingent (ca. 37000) og foreløpig ubetalte annonser til
Vårnummeret. Annonseinntekter for resten av året må opp i ca. kr 110000. Vi ligger godt an til å nå det
målet, medregnet annonsesalg til Årsrevyen.
Det ble delt ut to VB`s Hederspriser i år, derfor er gaveposten overskredet med ca. kr 4000. Vi må
påregne noe mer i forbindelse med Veikle Balder Cup.
Lasse sin vurdering er at vi har brukbar kontroll på utgiftene i forhold til budsjett, men at vi må ha
fortsatt fokus på inntekter.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 30/18; Veikle Balder Cup:
Kjersti orienterer om at kvalifiseringsløpet i Bergen er flyttet til Bjerke og kjøres 23.05.2018.
Kjersti og Lasse representerer Veikle Balder på Momarken og Lasse representerer på Jarlsberg. Vidar
stiller på Bjerke 24. mai. Det er gledelig mange hopper som deltar i årets kvalifiseringsløp.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum

post@veiklebalder.no

Sak 31/18; Veikle Balders Landsfinale:
Det har vært et møte vedrørende Veikle Balders Landsfinale og kaldblodshelga på Biri 11.-13. oktober.
Fredrik refererte fra møtet:
Fra Biri: Romund Østbø, Kristin Gravrok
Fra Veikle Balder: Fredrik Eng og Tor Finstad
Fra NHS: Tore Kvam
Fra DNT: Tron Gravdal
Det blir det tilbake til tradisjonell modell med V75 på lørdag.
Fagkvelden fredag kveld flyttes til banen, bruke restauranten og kjøre et komplett opplegg med middag
inkl. foredrag/ underholdning. Regi fag: VB. «Drømmen om Järvsöfaks» - film. Jan-Olof og Ingemar
Persson kommer. Fredrik ønsker at Jan Martin Bjerring forespørres om å stille som konferansier og
intervjuer brødrene Persson. Videre ønsker Fredrik at Vidar lager quiz. Regi mat: Biri-Trav
Overnattinger:
Honne er reservert for helga. Hesteeierne må prioriteres ved rom-tildeling. Fredrik og Stein koordinerer
Vertshuset VE6 er reservert av NHS. Veikle Balder får provisjon fra Honne. Tore koordinerer
Videregående skole:
Det skal tas kontakt med aktuelle skoler. NHS og Marius Lundstein, DNT, koordinerer. Tore tar
initiativ.
Torsdagskvelden:
Møte med dommerne for kåringshingstene på Vertshuset. Middag på Hestetunet, Veikle Balders
utstillingskomite deltar.
Løpsdagen lørdag:
Det skrives i utgangspunktet ut 9 løp.
Alt med hingster og VB må være ferdig til kl. 13:00
Travprøve for kåringshingstene kjøres i utgangspunktet kl. 10:00
Semifinale VB fra kl. 10:30. 12 deltakere
Oppstilling kåringshingstene kl. 11:30
Deretter finale i VB. Det må bestemmes hvorvidt 6 eller 12 hester blir med helt til slutt. De tre beste av
hvert kjønn rangeres.
Det vil bli tatt stilling til å invitere tidligere kårede kaldblod til en hingsteparade.
Fredrik ønsker at hele styret deltar på arrangementet. Det er fordyrende for arrangementet, men det er
en utgift vi må akseptere.
Lasse ber om at det utarbeides et budsjett for Veikle Balders Landsfinale.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Utstillingskomiteen vil utarbeide budsjett for arrangementet.
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Sak 32/18; DNTs Generalforsamling:
Fredrik refererte:
Det var en rolig og saklig generalforsamling uten store konflikter og skillelinjer. Tor Martin Moe tok
opp den saken som Veikle Balder har fremmet, fordeling mellom kald- og varmblodshester. DNT-styret
må se nærmere på denne saken innen utgangen av inneværende år.
Målfrid og Vidar ble valgt til avlskomiteen for kaldblods med mange stemmer i ryggen.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 33/18; Hjemmesiden, veiklebalder.no:
Kjersti og Egle orienterte om utviklingen av ny plattform og design for hjemmesiden. Arbeidet pågår
fortløpende, for tiden er temaet kobling mellom hjemmesiden og facebook. Både Egle, Kjersti og
Smart-Media vil få opplæring i administrasjon av hjemmesiden med det første.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 34/18; Metoder for å begrense økning i innavl:
NHS har fått i oppdrag av Landbruksdepartementet å overvåke innavlsutviklingen hos
kaldblodstraveren sammen med DNT. Vidar hat vært i kontakt med Siri Furre ved NMBU / NHS. Hun
vil gjerne legge fram de mulighetene som finnes for styret i Veikle Balder. Framleggingen kan finne
sted på kveldstid på Starum.
Dette kan eventuelt sees i sammenheng med styresak 26/18, møte med Gunnar Klemetsdal.
Fredrik la fram tanker om et seminar om temaet.
Vedtak:
Vidar kontakter Siri Furre for å undersøke om det kan la seg gjøre å få til et møte i juni. De som har
anledning deltar på møtet. Temaet tas opp på nytt i Trondheim 23. juni.
Sak 35/18; Planlegging av styreseminar i forbindelse med Veikle Balder Cup Finale på Leangen
22 og 23 juni:
Det er bestilt fly fra Gardermoen fredag 22. juni kl. 17.00. Vi overnatter på Scandic Solsiden og bruker
et av rommene til styremøtelokale. Flyet går fra Værnes kl. 21.05 lørdag kveld. Kjersti og Vidar pakker
materiell til stand på forhånd. Vidar lager quiz. Målfrid ordner med telt til stand. Vi serverer kaffe og
smågodt på standen.
Sak 36/18; Konsekvenser av at Målfrid og Vidar er valgt inn i DNTs avlskomite for kaldblods:
Målfrid og Vidar vil kunne ha behov for å skille på roller. Styret drøftet situasjoner som kan oppstå og
hvordan vi møter slike situasjoner.
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Vedtak:
Veikle Balders habilitetsbestemmelser, som er likelydende med DNT sine, vil være sentrale
bestemmelser for å skille på rollene.
Sak 37/18; Eventuelt:
Lasse:
Det har blitt bestilt rom til styret på Thon Hotell Linne i forbindelse med klasseløpshelga.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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