Referat fra styremøte tirsdag 19. mars 2019 kl. 20.00
Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Lasse Holmen,
Stine Marlen Bendiksen og Vidar Arnesen.
Referent:

Vidar Arnesen.

Sak 11/19; Info økonomi og medlemmer:
Lasse orienterer:
Pr. 19.03.2019 har Veikle Balder 765 registrerte medlemmer.
112 av medlemmene har ikke betalt medlemskontingent. Det innebærer kr. 37.000,- i utestående
medlemskontingent. 33 medlemmer har fått purring i brev. Alle har fått purring gjennom SMS.
Pr. 19.03.2019 har Veikle Balder kr. 482.550,- på brukskonto.
Pr. 19.03.2019 har Veikle Balder kr. 80.256,- på Landsfinalekonto.
Styret diskuterte om medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent skal få tilsendt Vårnummeret
2019 eller ikke.
Vedtak:
Lasses orientering tas til etterretning.
Det går ut informasjon på hjemmesiden og facebook om at Vårnummeret 2019 sendes betalende
medlemmer.
Sak 12/19; Veikle Balder Cup 2019:
Vidar orienterer om planene for løpsavvikling.
Veikle Balder vil ha representasjon ved alle kvalifiseringsløpene. Den som står oppført først er
ansvarlig for representasjonen:
Dato:
20.mar
19.apr
15.mai
27.jun
20.jul
27.jul
06.sep

Bane:
Bjerke
Klosterskogen
Bjerke
Bergen
Sørlandet
Biri
Bjerke
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Vidar, Kjersti, Egle
Stine Marlen, Fredrik
Vidar, Kjersti, Egle, Lasse
Kjersti
Lasse
Lasse, Egle, Fredrik
Målfrid
Åsmund Sveens veg 19, 2407 Elverum

post@veiklebalder.no

02.okt
13.okt
13.okt

Bjerke
Biri
Biri

Vidar
Hele styret
Hele styret

Sak 13/19; Status eventuell samarbeidsavtale med Agria:
Saken ble utsatt til neste møte. Målfrid har ikke kommet i tilstrekkelig kontakt med Agrias representant
til at hun kunne legge fram et omforent forslag til samarbeidsavtale.

Sak 14/19; Henvendelse til DNT vedrørende regler for utbetaling av oppdretterpremier fra
Sverige, jfr. Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest av 01.11.2018:
Utkast til henvendelse ble gjennomgått.
Vedtak:
Det framlagte forslaget til henvendelse til DNT ble vedtatt og sendes DNT umiddelbart.
Sak 15/19; Styreseminar:
Fredrik ønsker å samle styret til felles planlegging og inspirasjon med tanke på at Veikle Balder feirer
10-årsjubileum i 2020. Sikkilsdalen ble foreslått som samlingssted. Flere helger ble vurdert som mulige
tidspunkt for seminaret.
Vedtak:
Fredrik bestemmer tidspunkt etter at han har forhørt seg om hvilket tidspunkt som passer flest mulig.
Varamedlemmene til styret inviteres med på seminaret.
Sak 16/19; Eventuelt:
Vidar:
Viste til henvendelse fra Øvre Romerike Travlag, datert 14.3.2019, vedrørende invitasjon til samarbeid
om vandrepokal.
Vedtak:
Invitasjonen til samarbeid reiser både økonomiske og prinsipielle spørsmål. Saken tas opp på
kommende generalforsamling. Veikle Balders seiersdekken stilles til disposisjon til ØRTs kommende
lokalkjøring.
Fredrik:
Orienterte om vedtak i DNT om å nedsette et utvalg til å gjennomgå reglementet for utbetaling av
oppdretterpremier. Utvalget vil bestå av DNTs avlskomite og en representant for henholdsvis
Travavl.no og Veikle Balder.
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Målfrid:
Tok opp mangler på hjemmesiden.
Lasse:
Spurte om hvordan det ligger an med profileringsklær for organisasjonen. Egle og Kjersti opplyste at
det fortsatt arbeides med å undersøke muligheter.
Vidar:
Redaksjonskomiteen jobber med Vårnummeret 2019 for tiden, deadline for innsending var 13. mars.
Vidar oppfordret til å arbeide med å rekruttere ny redaktør slik at denne kunne overlappe/skaffe innsikt
gjennom å delta i arbeidet med Årskavalkaden 2019.
Vedtak:
Innspillene som ble tatt opp under eventuelt tas til etterretning.
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