Referat fra styremøte tirsdag 2. oktober 2018
Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Lasse Holmen og
Vidar Arnesen.
Meldt forfall: |

Stine Marlen Bendiksen

Referent:

Vidar Arnesen.

2018 kl. 20.00

Saksliste:
Sak 44/18; Info økonomi og medlemmer:
Lasse orienterte:
 Saldo brukskonto: kr. 366.050, Saldo lotterikonto: kr. 97.777, VB har i dag 795 registrerte medlemmer. 720 har betalt medlemskontingent. De som
ikke har betalt er stort sett gjengangere som vil bli strøket fra medlemslista 31.
desember.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 45/18; Fastsettelse av dato for Generalforsamlingen 2019:
Forslag:
Lørdag 23 februar (Laumb-dagen) på Thon Hotell Linne.
Vedtak:
Generalforsamlingen 2019 blir på Thon Hotell Linne 23. februar. Lasse besørger bestilling av
møtelokale, festmiddag og hotellrom
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Sak 46/18; Kriterier for premiering på utstilling:
Stine Marlen hadde meldt forfall, så saken utsettes. Vidar henviste til sakens behandling i DNTs
avlskomitè, sak 4/18 i komiteens møte 1.3.2018. Referatet ligger på www.travsport.no.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 47/18; Utsendelse av Årskavalkaden til ikke-medlemmer som vervingskampanje:
Styret har tidligere drøftet spørsmål om vi skal sende Årskavalkaden til oppdrettere som ikke er
medlemmer som en vervingskampanje. Nye regler for personvern gjør at vi ikke lenger får
komplette lister over aktuelle grupper, i dette tilfelle oppdrettere som har ført hoppe til hingst i
år. Det blir derfor svært arbeidskrevende å sammenfatta lista over hoppene og deretter eiere
med medlemslista vår.
Vedtak:
Vi setter inn annonse i TGN når utgivelse nærmer seg, rundt 15 november. Samtidig kunngjøres
at medlemmer som fortsatt ikke har betalt medlemsavgift 2018 ikke får tilsendt Årskavalkaden.
Medlemmer som melder seg inn på Landsfinalen, og ut året, blir innført i medlemsregisteret når
de har betalt faktura for medlemskontingent. Denne medlemskontingentfakturaen vil ha vanlig
forfallstid men vil gjelde for medlemskap i 2019.
Sak 48/18; Dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjoner 17.
oktober:
Veikle Balder har tidligere spilt inne en rekke saker til dialogmøtene. Det kan se ut til at sakene
har en tendens til å bli liggende i administrasjonens skuffer. Dialogmøtene bør ikke få bli en
arena for å «prate bort» aktuelle og viktige saker. Se vedlegg som på grunn av tidsfrist allerede
var sendt inn i forkant av styremøtet.
Vedtak:
Det gjøres ikke endringer i det allerede innsendte skrivet.
Sak 49/18; Varsel fra tidligere medlem om ikke navngitt tillitsvalgt, hvis atferd på sosiale medier
oppfattes som trakassering:
Fredrik har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med varsleren, via telefon, SMS og
mail, for å få konkrete opplysninger. Vedkommende har ikke besvart henvendelsene.
Vedtak:
Saken behandles internt i styret.
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Sak 50/18; Planer, praktisk info og arbeidsfordeling på Veikle Balders Landsfinale 12 og 13.
oktober:
Målfrid gjennomgikk arbeidsfordelingen i møtet.
Vedtak:
Info om planer, arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling på Landsfinalen tas til etterretning.
Sak 51/18; Eventuelt:
Hedersprismottaker Terje Borstad fyller 80 år 15. oktober. Det er fattet vedtak om at det gis
oppmerksomhet til hedersprismottakere ved slike anledninger
Vedtak:
Lasse besørger oppmerksomhet på dagen fra Veikle Balder.

Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum

post@veiklebalder.no

