Referat fra styremøte tirsdag 20. mars 2018 kl. 20.00
Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Stine Marlen Bendiksen og
Vidar Arnesen.
Varslet fravær:
Kjersti Løvseth og Lasse Holmen.
Referent:

Vidar Arnesen.

Sak 22/18; Status medlemmer og økonomi:
Veikle Balder har 732 medlemmer pr. 20.03.2018. 196 har ikke betalt medlemskontingenten for 2018.
Det har blitt sendt ut purring på e-post. Styre-web har fått i oppdrag å sende ut purring i brev med det
første. Hittil i år har det blitt betalt inn kr. 180.550,- i medlemskontingent.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 23/18; Godkjenning av dokumentet Veikle Balders lover:
Dokumentet er endret i tråd med vedtak på generalforsamlingen 24. februar. Styret har gjennomgått
endringene.
Vedtak:
Dokumentet med Veikle Balders reviderte lover godkjennes.
Sak 24/18; Godkjenning av dokumentet Veikle Balders Hederspris:
Dokumentet er endret i tråd med vedtak på generalforsamlingen 24. februar. Styret har gjennomgått
endringene.
Vedtak:
Dokumentet med statuttet for Veikle Balders Hederspris godkjennes.
Sak 25/18; Innspill til kommende dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende
organisasjonene:
Vi har tidligere vedtatt å spille inn synspunkt på DNTs etiske retningslinjer:
 En kan ikke forvente at personer som utsettes for trakassering, skal oppfylle forventninger om
at vedkommende skal «gjør det tydelig klart overfor den som trakasserer at atferden oppleves
som ubehagelig og uønskelig, og at det må ta slutt.»
Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum

post@veiklebalder.no




Det vil være vanskelig å håndheve at «Hester som er slitne skal ikke drives på i travløp.» Man
må forvente at hester er slitne på slutten av et travløp.
Dyrevelferd er et viktig tema. Vi etterlyser retningslinjer for hvordan avlshopper og unghester
skal behandles, herunder også ved opphold på avlsstasjoner.

På generalforsamling kom det opp saker som styret må ta tak i:
 Status Hest for 2017.
 Oversikt over hvor mye som er utbetalt i oppdretterpenger til de respektive raser for 2017. Helst
sortert utfra kjønn, alder og utenlandsstarter.
 Hvor mye har de respektive raser innbetalt i innskudd til klasseløp de siste 5 år. Hvor mye er
utbetalt i forbindelse med klasseløp de seneste 5 år til de respektive raser.
 Hvor mye har de respektive raser innbetalt til premiesjansen og hvor mye har de respektive
raser fått utbetalt.
Fredrik la fram et eget skriv vedrørende oppdretterpremier, innskudd til klasseløp og premiesjansen.
Vedtak:
Synspunkt på etiske retningslinjer og skrivet vedrørende oppdretterpremier, innskudd til klasseløp og
premiesjansen tas opp på førstkommende dialogmøte.
Skrivet vedrørende oppdretterpremier, innskudd til klasseløp og premiesjansen blir sendt TGN
umiddelbart.
Sak 26/18; Møte med Gunnar Klemetsdal, NMBU;
Gunnar Klemetsdal leder en gruppe vitenskapsfolk som rapporterer til Matdepartementet om bevaring
og forvaltning av de særnorske hesterasene. Det er sannsynlig at det vil komme bestemmelser knyttet
til bevaring og forvaltning av kaldblodshesten. Gruppa medvitenskapsfolk har utviklet dataprogrammer
som skal ivareta genetisk variasjon og avlsframskritt.
Fredrik har vært i kontakt med Gunnar Klemetsdal og orienterte om sine tanker om framtidig
samarbeid.
Vedtak:
Fredrik kontakter Gunnar Klemetsdal for å avtale et møte med det første.
Sak 27/18; Innspill vedrørende beregningsgrunnlaget for BLUP.
TGN har ytret ønske om å få trykke den saken vi har fremmet overfor avlskomiteen. Saken ligger på
vår hjemmeside, under fanen «Pressemeldinger og utspill». Det skal noen få endringer til i dokumentet
for at det skal egne seg som et innlegg i TGN.
Vedtak:
Målfrid og Vidar har fullmakt til å gjennomgå skrivet. Styret vil få anledning til en siste sjekk før
skrivet sendes TGN.
Sak 28/18; Eventuelt:
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Målfrid:
Ida Brekke har startet sin eksamensoppgave på Wången, se sak 21/18.
Målfrid er med i arbeidet som en av veilederne. Ida Brekke har ytret ønske om å få presentere
undersøkelsen for Veikle Balders medlemmer.

Møtet vil foregå over telefon.
Nummeret en skal ringe er: 569 01 020
Adgangskode er: 671348 #
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