Referat fra styremøte tirsdag 22. oktober 2019 kl. 20.30
Tilstede pr. telefon: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Kjersti Løvseth, Egle Morstad og Vidar
Arnesen.
Forfall:

Lasse Holmen (hadde levert info økonomi / medlemmer og synspunkt i
enkeltsaker på forhånd) og Stine Marlen Bendiksen.

Referent:

Vidar Arnesen.

Saksliste:
Sak 44/19; Info økonomi og medlemmer:
Lasse hadde sendt inn skriftlig orientering før møtet. Registrerte medlemmer pr 21.10.2019 – 827.
Brukskonto: Kr 317975 Lotterikonto: Kr 80256.
Det er ingen faretruende signaler i forhold til budsjett; noen konti har mindre forbruk og noen har
merforbruk. Lasse meddeler at vi skal greie oss innenfor det vedtatte totalbudsjettet.
Vedtak:
Lasses skriftlige orientering tas til etterretning.
Sak 45/19; Veikle Balders rabatthingsteordning:
Det er behov for å utse ansvarlige for rekruttering av hingster til Veikle Balders rabatthingsteordning.
Frist for å få oversikt over rabatthingster i Årskavalkaden er 7. november. Styret drøftet innhold og
oppdatering av rabatthingstekatalogen på hjemmesiden, veiklebalder.no. Kjersti og Egle sa seg villig til
både å stå for rekruttering og oppdatere hingstekatalogen. Det vil være viktig å opplyse at annonsesalg
til utgivelsene og rekruttering av rabatthingster, er to ulike prosjekt. Redaksjonskomiteen har
hovedansvar for salg av annonser til utgivelsene sammen med utstillingskomiteen.
Vedtak:
Kjersti Løvseth og Egle Morstad gis fullmakt til både å rekruttere rabatthingster og oppdatering av
katalogen over rabatthingster på hjemmesiden.
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Sak 46/19; Veikle Balders Generalforsamling 2020:
Innkalling utgjør nest siste side i Årskavalkaden. Styret drøftet tid og sted etter at det har kommet
innspill om å legge generalforsamlingen i forbindelse med DNTs oppdretterseminar.
Vedtak:
Veikle Balders generalforsamling finner sted fredag 14. februar kl. 18.30 på Thon-hotell Linne. Dette
er en prøveordning i 2020 som skal evalueres.
Kjersti Løvseth meddeler eventuelle endringer i planene for DNTs oppdretterseminar, som det må tas
hensyn til ved bestilling og innkalling, til Lasse Holmen og Vidar Arnesen.
Sak 47/19; 10-årsjubileum:
Lasse hadde kommet med skriftlig innspill til saken, der han oppfordret til nøkternhet. Styret drøftet
ulike muligheter. Fredrik framsatt forslag om å arrangere en medlemstur og en mer formell markering i
forbindelse med Veikle Balders Landsfinale i oktober.
Vedtak:
Veikle Balder vil ha en nøktern markering av at foreningen er 10 år i 2020.
På neste styremøte utsees komite til planlegging av medlemstur. Det må tas stilling til om planene må
forelegges generalforsamlingen for endelig avgjørelse.
Sak 48/19; Innspill til dialogmøte med DNTs administrasjon i desember.
Det har kommet innkalling til dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende
organisasjonene og oppfordring til å spille inn saker til møtet. Styret drøftet ulike tema som er aktuelle
å ta opp på dialogmøtet, som auksjonsløp for kaldblodshester og DNTs forventninger til samarbeid.
Vedtak:
Fredrik Eng og Vidar Arnesen gis fullmakt til å utforme innspill til saker på dialogmøtet fra Veikle
Balder.
Sak 49/19; Evaluering av Landsfinalen:
Målfrid refererte fra tilbakemeldingene etter Landsfinalen. Tilbakemeldingene er overveldende
positive. De påpekte noen små forbedringspotensialer, som behov for varm mat på stallkafeen og bedre
lyd fra podiet under festmiddagen, lar seg enkelt ordne neste år.
Målfrid uttrykte tilfredshet med at det ikke var noen forsinkelse under årets landsfinale. Det var full sal
under to forelesningene til veterinær Lars Moen og Agria. Nesten 140 personer var tilstede under
festmiddagen. Målfrid roste utstillingskomiteens- og medhjelpernes innsats i forbindelse med
Landsfinalen.
Den endelige økonomiske evalueringen må finne sted når regnskapet er ferdig, men foreløpig regnskap
viser at det havner omtrent som ved fjorårets Landsfinale.
Vedtak:
Styret sier seg svært fornøyd med gjennomføringen av årets Landsfinale. Utstillingskomiteen og
medhjelpere fortjener all mulig honnør for innsatsen i forbindelse med Landsfinalen.
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Sak 50/19; Evaluering Veikle Balder Cup 2019:
Veikle Balder Cup var opprinnelig ment å være et tilbud til fireåringer på vei oppover i grunnlaget,
også omtalt som de nest beste. Oslo og Omland Hesteierforbund har kommet med innspill om
proporsjonene etter årets finale i Veikle Balder Cup. Denne er meddelt Jan Inge Ringen i Norsk Trav i
e-post. Det er avtalt evalueringsmøte mellom Jan Inge Ringen i Norsk Trav og Vidar Arnesen i Veikle
Balder i løpet av november.
Styret drøftet ulike forslag til endringer i proporsjonene i Veikle Balder Cup. Oppslutningen om
hoppeløpene og andelen hopper i de åpne kvalifiseringene, viser at Veikle Balder har vært på riktig
kurs når det gjelder satsingen på kaldblodshopper.
Vedtak:
Vidar Arnesen bes framføre styrets ønske om fortsatt stort fokus på hoppenes løpstilbud i
evalueringsarbeidet etter årets Veikle Balder Cup. Det er viktig å opprettholde tilbudet i Veikle Balder
Cup for fireåringer på vei oppover i grunnlaget.
Sak 51/19; Eventuelt:
Kjersti oppfordret til oppslutning om aksjonen Hest - for folk flest.
Vedtak:
Veikle Balder ønsker å slutte opp om aksjonen Hest - for folk flest. Dette gjøres gjennom oppslag på
hjemmesiden og delinger på facebook. Veikle Balder vil oppfordre til at flest mulig slutter opp om
markeringen utenfor Stortinget 26. november.
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