Referat fra styremøte tirsdag 18. juni 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 25/19; Info økonomi og medlemmer:
Lasse orienterte:
Veikle Balder har 794 medlemmer pr. 18.06.2019. 748 av dem har betalt medlemskontingent.
46 har ikke betalt medlemskontingenten. Det har vært bra respons på siste purring og mange har
meldt seg inn i mai og juni.
Brukskonto:
kr. 445.963,Landsfinalekontoen: kr. 80.256,-.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 26/19; Annonsepriser, utgivelser:
Annonsepriser for utstillingskatalogen 2018, Årskavalkaden 2018 og Vårnummeret 2019 var:
Utstillingskatalogen 2018:
Hel side:
Kr. 1.500,Halv side:
Kr. 750

Årskavalkaden 2018:
Hel side:
Kr. 4.000,Halv side:
Kr. 2.500,-

Vedtak:
Annonseprisene forblir uendret. Det kan tilbys pakkepris selv om hver utgivelse blir fakturert
for seg. Pris for helsides annonsepakke blir kr. 8.500,- Pris for halvsides annonsepakke blir
kr. 4.750,-
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Sak 27/19; Gjenstandspremier Veikle Balder Cup, finaler:
Det foreligger tilbud om trefigurer av Alm Svarten. Prisen er kr. 1050,- pr. stk.
Vedtak:
Det bestilles 4 trefigurer av Alm Svarten inkludert skilt og gravering til oppdretter og eier av
finalevinnerne. Det tas initiativ til at Biri betaler en del av utgiftene til kranser.
Sak 28/19; Styrerepresentasjon ved Veikle Balder Cup kvalifisering i Bergen 27. juni og
Sørlandet 19. og 20. juli:
Saken forutsetter at det er tilstrekkelig innmelding (21. juni) til at kvalifiseringsløpet kan
gjennomføres.
Lasse tilbød seg å kjøre egen bil til Sørlandet uten at det koster Veikle Balder noe. Det medfører
at det blir økonomisk forsvarlig å sende tre representanter 19. og 20. juli.
Vedtak:
Kjersti og Egle representerer Veikle Balder i Bergen dersom det blir kvalifiseringsløp.
Det bestilles hotellrom for tre personer på Sørlandet 19. til 20. juli.
Sak 29/19; Speaker ved Veikle Balders Landsfinale:
Saken utgikk.
Sak 30/19; Igangsatte, men ikke fullførte saker fra første halvår:
 Skriv til DNT om vedrørende felles henvendelse til MLD vedrørende oppdretterpremier for
norskfødte kaldblodshester etter starter i Sverige, jfr Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit
og hest.
Vedtak:
Veikle Balder avventer utviklingen i forhold til pågående sak vedrørende oppdretterpremier
innen DNT.


Samarbeidsavtale med AGRIA.
Målfrid orienterte om at AGRIA ønsker en gjensidig samarbeidsavtale med Veikle Balder, på lik
linje med de andre raseorganisasjonene for de særnorske hesterasene.
Vedtak:
Lasse og Vidar får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale mellom AGRIA og Veikle Balder.
Målfrid oversender tidligere korrespondanse i saken.


På lag.
Fredrik har undersøkt vilkårene for at Veikle Balder skal delta i På lag. Konseptet passer
åpenbart bedre for travlag og mindre foreninger.
Vedtak:
Veikle Balder forholder seg avventende til På lag-konseptet.
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Sak 31/19; Styreseminar i Sikkilsdalen:
Fredrik orienterte:
Tore Kvam, NHS Starum, blir med på turen og vil stå for omvisning. Departementshytta står til
disposisjon. Saksliste til styremøte kommer som vanlig ei uke i forveien. Stine Marlen er
invitert med på seminaret. Fredrik inviterer i tillegg Daniel Kulblik. Formålet med seminaret er
først og fremst å fremme inspirasjon og lagånd.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 32/19; Orienteringssak:
Louise Vebostad Trudvang har søkt DNT om støtte til bedekning av hoppe fra spesiell
morstamme. Veikle Balder har mottatt kopi av søknaden.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 33/19; Eventuelt:
Kjersti:
Etterlyste dialogmøter mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene.
Vedtak:
Fredrik etterlyser møte.
Fredrik:
Forberedelser til klasseløpshelga.
Vedtak:
Vanlig aktivitet med stand. Fredrik bestiller telt. Vi kjøper kaffe til servering på stand. Lasse
sørger for at alt er på plass for vaffelsteking.
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