Referat fra styremøte tirsdag 19. mars 2019 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.

Saksliste:
Sak 17/19; Info økonomi og medlemmer:
Lasse orienterte:
Veikle Balder har i dag 783 registrerte medlemmer. 94 medlemmer har ikke betalt
medlemskontingenten for 2019, og vil motta purring med det første.
På brukskontoen står kr. 481.135,- Det er bra kontroll på utgifter i forhold til det vedtatte
budsjettet.
På Landsfinalekontoen står kr. 80.256,Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 18/19; Evaluering Vårnummeret 2019:
Arbeidet med Vårnummeret 2019 ble oppsummert. Styret drøftet kommende utfordringer
knyttet til utsending med post og mottak av restopplag, salg og fakturering av annonser samt det
pågående arbeidet med rekruttering til redaksjonskomiteen.
Vedtak:
Evalueringen av Vårnummeret 2019 tas foreløpig til orientering.
Sak 19/19; Status eventuell samarbeidsavtale med Agria:
Målfrid orienterte om at det fortsatt ikke har lykkes henne i å komme i kontakt med rette
vedkommende i Agria. Utfordringen ligger i de ønskene Veikle Balder har framført som går
utover den rabatten på forsikringer som gis til særnorske hesteraser.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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Sak 20/19; Økonomisk tilskudd til Veikle Balders Landsfinale:
Det har tidligere, i styremøte 23.8.2016, blitt opplyst at DNT kan søke øremerket tilskudd fra
Norsk Hestesenter til landsfinalen og gi Veikle Balder dette som et tilskudd til å arrangere
utstillingen.
Målfrid orienterte om at dette har blitt fulgt opp fra Veikle Balders side i forbindelse med
søknadsfristen i februar. Derimot har DNT latt være å søke. Begrunnelsen for dette var at en
tidligere tilsvarende søknad hadde blitt avslått.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 21/19; Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med avlsgodkjenning:
Et medlem i Veikle Balder skrev i epost av 03.04.2019:
Ber om økonomisk støtte til å få hingsten avlsgodkjent da han representerer så mange positive
egenskaper og bærer et hingstegen som er i ferd med å forsvinne.
Forslag til oppfølging av henvendelsen ble gjennomgått og mindre redaksjonelle endringer ble
foretatt i skrivet.
Vedtak:
Veikle Balder kan ikke støtte enkeltmedlemmer økonomisk på denne måten, da det vil kunne
medføre en presedens som det ikke er økonomisk grunnlag for å innføre.
Skriv til DNT vedrørende urimelig høye gebyrer for både å få godkjent- og å bruke avlshingster,
effektueres av Fredrik og Vidar.
Sak 22/19; Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med prosjektet «Hest i trafikken»:
Norsk Hesteeierforbund, NHF, ber 09.04.2019 i e-post om at Veikle Balder bidrar til overnevnte
prosjekt. NHF skriver:
Norsk Hesteeierforbund har i det siste arbeidet aktivt med å sette problematikken med hestens
plass i trafikken på kartet. Dette har resultert i at blant annet Nord Universitet har mottatt 2
mill. i forskningsmidler, for å forske på problematikken. I påvente av at de skal komme med sin
forskningsrapport har vi fått et tilsagn om 250.000.- fra Gjensidigestiftelsen. Dette for å sette
fokuset på saken umiddelbart, vi har ingen å miste. En liten hake med tilsagnet er at det må
være et spleiselag. Vi må også skaffe samme beløp før utbetaling kan skje.
Vedlagt følger den prosjektbeskrivelsen vi jobber etter, sammen med et brev til potensielle
samarbeidsparter. Håper at dere kan bidra på en eller annen måte.
Synes problematikken forsterker seg med den nedgangen vi registrerer i heste populasjonen. Vi
må nå unngå at aktive slutter fordi de ikke tørr kjøre på vanlige bygdeveier. For tiden trenger vi
alle aktive.
MVH
Norsk Hesteeierforbund
Hallvard Krislok
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Styret drøftet prinsipielle og økonomiske sider ved henvendelsen.
Målfrid fremførte ønske om at det ikke skal vedlegges forslag til oppfølging av innkomne saker
til møteinnkallingen. Dette ble begrunnet med hensynet til en åpen diskusjon i styret først- og
deretter utforming av oppfølgingsskriv etter styrets drøfting.
Vedtak:
Veikle Balder støtter tiltaket med kr. 5.000,Vidar sender skriv der det bes om at Lasse kontaktes for avtale om overføring av penger.
Vidar sørger for at Veikle Balders logo gjøres tilgjengelig for prosjektgruppa.
Sak 23/19; Styreseminar:
Fredrik orienterte om planene for styreseminar fredag 23 til søndag 25. august 2019 i
Sikkilsdalen.
Tema for seminaret vil være Veikle Balders 10-prsjubileum og sosialt fellesskap i styret. Det er
mange muligheter for aktiviteter.
 Omvisning i Sikkilsdalen ved Tore Kvam.
 Fjellturer og ørretfiske.
 Se hingstene og hoppefølgene sammen med gjeterne.
 Middag på Sikkilsdalsseter.
Fredrik har invitert styret i Sleipner ved leder Marita Arvidsson til å ha felles helgeopphold og
program deler av seminaret. Nærmere presisering av programmet kommer.
Vedtak:
Orienteringen tas til foreløpig orientering.
Sak 24/19; Eventuelt:
Kjersti:
Tok opp spørsmål om hvordan Veikle Balder kan delta i «Gulrotandelen».
Fredrik hadde en foreløpig orientering, men det trengs ytterligere informasjon.
Vedtak:
Kjersti og Fredrik undersøker muligheter og vilkår for at Veikle Balder kan delta på
«Gulrotandelen». Info og oppfordring til deltaking på vegne av Veikle Balder legges ut på
hjemmesiden og facebook.
Målfrid:
Målfrid ba om at informasjon om årets Veikle Balders Landsfinale legges ut på hjemmesiden.
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Fredrik:
Orienteringssaker:
 Fredrik jobber med en oppfølger til artikkelen «Bondefangeri». Denne vil bli forelagt
styret før publisering.
 Fredrik har vært i kontakt med Knut Weum, Torstein Grande og Ingolf Herbjørnrød etter
generalforsamlingen i DNT.
 Fredrik vurderer at Veikle Balder har opparbeidet seg en sterk stilling i travsporten.
 Fredrik fortalte om møtet med Prinsesse Märtha Louise i forbindelse med DNTs
generalforsamling.
 Fredrik og Stine Marlene fikk profilert Veikle Balder positivt på Klosterskogen i
forbindelse med kvalifisering til Veikle Balder Cup i påska.
 Fredrik har representert Veikle Balder i et møte i komiteen som skal revidere reglene for
utbetaling av oppdretterpremier. Det vil bli avholdt minst et møte til før komiteen
konkluderer med et råd til styret i DNT. Styret i Veikle Balder kan komme til å bli
innkalt på kort varsel dersom Fredrik har behov for å drøfte synspunkt.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
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