Referat fra styremøte søndag 23. februar 2020
kl. 12.00 på Thon Hotell Linne
Tilstede:

Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Renate Ugelstad, Lasse
Holmen og Vidar Arnesen.

Referent:

Vidar Arnesen.

Sak 13/20; Nytt styre i Veikle Balder:
Det nyvalgte styret presenterte seg.
Målfrid trakk opp linjene for det nye styrets arbeid framover:
 Veikle Balder skal fortsatt være en pådriver for kaldblodstraverens plass og vilkår innenfor
travsporten.
 Veikle Balder skal arbeide videre med de etablerte prosjektene, Landsfinalen, medlemsbladene
og Veikle Balder Cup samt de to nye prosjektene, den allsidige kaldblodshesten og medlemstur
til Sikkilsdalen.
 Veikle Balder skal være en aktiv samarbeidspartner overfor DNT og de andre samarbeidende
organisasjonene til det beste for travsporten.
Deretter foretok styret konstituering av styret og fordeling av arbeidsoppgaver som ikke velges av
Generalforsamlingen:
 Kasserer/medlemsansvarlig:
Lasse
 Sekretærfunksjon:
Vidar
 Hjemmeside:
Egle og Kjersti
 Facebookside:
Målfrid
 Allsidighetsgruppa:
Renate og Målfrid
 Rabatthingster:
Egle og Kjersti
 Arbeidsgruppe, oppdretterseminar: Kjersti
 Arbeidsgruppe for annonsesalg:
Nedsettes senere.
Arbeidsoppgaver om må løses umiddelbart:
 Oppdatere styreinfo på hjemmesiden:
 Nødvendig endring av Veikle Balders brevark:
 Melding til Brønnøysundregistrene om ny
styresammensetning:
 Representasjonsjakke til Renate:
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Sak 14/20; Årshjul, foreløpig presentasjon:
Målfrid presenterte utkast til Årshjul 2020. Det tas sikte på åtte styremøter over telefon. Styret vil ellers
samles i Sikkilsdalen i august og på Landsfinalen. Dersom det lar seg gjøre, gjennomføres styremøte på
Bjerke i september. Stand på Bjerke klasseløpssøndagen var en suksess i fjor tross endret lokalisering.
Vi gjentar i år.
Vedtak:
Årshjul 2020 behandles endelig på neste styremøte.
Sak 15/20; Invitasjon til oppretting av arbeidsgruppe:
Travavl.no har sendt e-post med invitasjon til å opprette- og delta i arbeidsgruppe som sammen med
DNT skal se på forbedringsmuligheter for Klasseløpsauksjonen.
Vedtak:
Veikle Balder stiller seg positiv til samarbeidsprosjekt av slik karakter. Målfrid konfererer med DNT
om deres syn på saken. Veikle Balder foreslår at også Hesteeierforbundet inviteres med i arbeidet.
Sak 16/20; Orienteringssak:
Et medlem har sendt e-post vedrørende kvalifiseringsregler til Veikle Balders Landsfinale.
Henvendelsen er oversendt utstillingskomiteen. Utstillingskomiteen arbeider med innspillet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Sak 17/20; Veikle Balders forhold til pressen:
Veikle Balder har mottatt e-post fra ett av presseorganene innenfor travsporten som ønsker større tilflyt
av saker fra Veikle Balder. Henvendelsen inneholdt påstander som er imøtegått av tidligere leder,
Fredrik Eng, og av Målfrid.
Vedtak:
 Leder Målfrid Vatne uttaler seg til pressen på vegne av Veikle Balder.
 Veikle Balder vil først og fremst bruke vår egen hjemmeside som informasjonskanal.
 Når Veikle Balder ønsker å framstå gjennom pressen, velger Veikle Balder å henvende seg til
ønsket presseorgan avhengig av sak.
 Veikle Balder forbeholder seg retten til kildehenvisning når ulike presseorgan omtaler nyheter
fra www.veiklebalder.no
 Veikle Balder forbeholder seg retten til sitatkontroll når foreningen har uttalt seg til pressen.
Sak 18/20; Eventuelt:
Orienteringssak om Veikle Balders allsidighetsgruppe.
Målfrid orienterte om første møte i gruppa som skal jobbe med den allsidige kaldblodstraveren. Dette
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er i førte omgang en arbeidsgruppe som ligger direkte under styret. Gruppa hadde sitt første møte
lørdag 22. februar i Hestesportens Hus på Bjerke. Styret bistod gruppa med to personer i henhold til
mandatet; Egle Morstad og Målfrid Vatne. Øvrige deltagere på møtet var:
Malin Wittgren, Kristin Gravrok, Camilla Helene Numme, Marlen Wolf, Renate Ugelstad, Lena Marie
Lundt og Marianne Vikheim. I tillegg har ytterligere tre til fire personer sagt at de har lyst til å være
med i arbeidet. Disse settes opp på en vara liste.
Gruppa skal jobbe etter mandatet fastsatt av styret i styresak 7/20. Møtet var konstruktivt og en mengde
gode ideer kom opp for å profilere kaldblodstraveren som en allsidig ride- og kjørehest. Gruppa vil
jobbe for å få til en Veikle Balders Allsidighetscup allerede i 2020. Videre vil det bli kartlagt muligheter
for omskolering/kurser i omskolering. Arbeidsgruppa vil utrede muligheten for å innstifte et Veikle
Balder NM for den allsidige kaldblodstraveren i grenene sprang, dressur og kjøring tidligst i 2021.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Neste styremøte:
Tirsdag 24. mars 2020 kl. 20.00. Innkalling og saksliste sendes ut 17. mars. Saker som ønskes
behandlet, meldes Vidar innen 17. mars.
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