Referat fra styremøte tirsdag 27. november 2018
Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Lasse Holmen, Stine
Marlen Bendiksen og Vidar Arnesen.
Referent:

Vidar Arnesen i sakene 52 til 56/18.
Fredrik Eng i sak 57/18.

Målfrid Vatne og Vidar Arnesen deltok i drøftinger i sak 55/18, men avsto fra å stemme.
Målfrid Vatne og Vidar Arnesen erklærte seg inhabile i sak 57/18 og forlot møtet.
Stine Marlen Bendiksen deltok i behandlingen av sak 57/18 med stemmerett.
Fredrik Eng erklærte seg inhabil i spørsmål vedrørende hoppekvoter i sak 57/18.
Sak 52/18; Status medlemmer og økonomi:
Lasse orienterte om medlemsutviklingen:
 Veikle Balder har 821 registrerte medlemmer pr 26.11.2018, hvorav 747 er reelle (betalende
medlemmer).
 21/11 ble det sendt ut oppfordring til ny innbetaling til de 175 som står på liste over ikke betalt,
her inngår også ca. 100 som ble avskrevet i 2016.
 169 har mottatt oppfordringen via sms. 137, som hadde oppgitt e-postadresse har fått
oppfordring via e-post. Det har blitt sendt 6 brev til de som hverken hadde oppgitt mobil eller
mail.
 Foreløpig har 2 av disse betalt!
 Som resultat av kampanje på Facebook, kom det 8 nye medlemmer i løpet av 4 dager.
Lasse orienterte om økonomi:
 På brukskonto kr 175780
 På Lotterikonto kr 97777
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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Sak 53/18; Veikle Balders Landsfinale; Evaluering av arrangementet og økonomi:
Arrangementet forløp etter planen og innenfor oppsatt tidsramme. Festmiddagen på Biri var særdeles
vellykket. Det har kommet svært hyggelige tilbakemeldinger på arrangementet i ettertid.
Det må fortsatt terpes på at hestene kjører felles så godt som mulig de første 500 m i travprøva. Ulike
modeller ble drøftet.
Økonomi:
 Inntekter kr 137470.
Her utgjør tilskudd fra DNT (kr 70000), innskudd kr 20000 og salg av annonser det aller meste.
 Utgifter kr 155088.
Netto utgift for dette prosjektet blir da kr 17618.
Vedtak:
Styret berømmer utstillingskomiteen for nok et særdeles godt gjennomført arrangement.
Utstillingskomiteen bes om å evaluere travprøvene og vurdere bestemmelser for å forhindre kapp
kjøring.
Det overføres kr 17618 til dekning av underskuddet for prosjekt Landsfinale 2018 fra konto
Landsfinalelotteri til Brukskonto.
Sak 54/18; Handlingsplan for nasjonale hesteraser:
Vidar er DNTs representant i utvalget som skal revidere handlingsplanen. Målfrid er oppnevnt i gruppa
som veterinær. Det kom innspill i forhold til vår kaldblodstraver:
 Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor ikke kaldblodstraveren har vært representert i
handlingsplanen tidligere.
 Det må framheves at kaldblodshesten er en sunn og frisk hesterase med godt gemytt og allsidige
bruksegenskaper.
 Travsporten ville tjene på å samarbeide mer med tre foreningene som har deltatt i arbeidet med
handlingsplanen. Tema som avl, innavlsovervåking, fôring og sport kan være tema for
samarbeidsprosjekt- som utløser midler fra NHS.
 Det vil være viktig å delta i forskning, teknologisk utvikling og rapporteringssystemer med
tanke på fruktbarhet, helse og holdbarhet.
Vedtak:
Innspillene tas til etterretning.
Sak 55/18; Innspill oppdretterpremier:
Oppdretterpremier skal behandles i DNT-styrets møte i desember. Fredrik la fram forslag til innspill.
Målfrid Vatne og Vidar Arnesen har tidligere vært med på å behandle denne saken i DNTs avlskomite.
De deltok i drøftingene, men avsto fra å avgi stemme i denne saken.
Vedtak:
Det framlagte utkastet ble vedtatt med mindre redaksjonelle endringer. Innspillet oversendes
umiddelbart.
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Sak 56/18; Eventuelt:
Fredrik:
Det er viktige saker som må behandles før generalforsamlingen i februar. Fredrik foreslo styreseminar i
januar, slik som i fjor. Dette er også viktig for samhold og trivsel i styret.
Vedtak:
Det blir styreseminar 18 og 19 januar 2019. Lasse bestiller rom og møtelokale.
Orienteringssaker:
Fredrik:
Han har vært i kontakt med valgkomiteen og meddelt at styret fungerer utmerket.
Vidar:
Årskavalkaden 2018 er i rute. Redaksjonskomiteen er i ferd med å avslutte arbeidet, kun korrektur
gjenstår. Arbeidet med trykking skal starte 4. desember.
Målfrid:
Opplyste om at hun vil være forhindret fra å delta på generalforsamlingen i februar.
Sak 57/18; Høringsuttalelse, revidering av avlsplan for kaldblodstraver:
Veikle Balder er en av høringsinstansene i forhold til ny avlsplan for kaldblodstraver. Høringsfristen er
11. januar 2019. Fredrik Eng erklærte seg inhabil i spørsmål vedrørende hoppekvoter. Målfrid Vatne og
Vidar Arnesen er medlemmer i DNTs avlskomite og har deltatt i utarbeidelsen av høringsforslaget. De
erklærte seg inhabile i saken og forlot møtet. Stine Marlen Bendiksen deltok i behandlingen av
høringsutkastet med stemmerett.
Vedtak:
Det framlagte forslaget til høringsuttalelse vedtatt med mindre redaksjonelle endringer.
Høringsuttalelsen oversendes DNT umiddelbart.
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