Referat fra styremøte tirsdag 24. mars 2020 kl. 20.00
Tilstede:

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

Forfall:

Stine Marlen Bendiksen.

Referent:

Vidar Arnesen.

Før gjennomgang av sakslista, godkjente styret de endringene Vidar Arnesen har foretatt i Veikle
Balders Lover, etter vedtak på Veikle Balders Generalforsamling 22.02.2020. De endrede lovene legges
ut på hjemmesiden www.veiklebalder.no umiddelbart.

Saksliste:
Sak 19/20; Info økonomi og medlemmer:
Lasse informerte:
Veikle Balder har i dag 858 medlemmer Av disse har 756 betalt medlemskontingenten. Det ble sendt ut
purring i posten til de som ikke har betalt 20.03.2020. Purringer har til nå kostet ca. kr. 5.000,- i år.
 Pr. 24.03.2020 har Veikle Balder kr 564.052,- på brukskonto. Av disse er det kr 53040 som er
innbetalt til jubileumstur og skal dekke de påmeldtes opphold.
 Pr. 24.03.2020 har Veikle Balder kr 80.337 på Landsfinalekonto.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 20/20; Gjennomgang VBs etiske retningslinjer, ev. revidering:
Målfrid gjennomgikk de gjeldende retningslinjene.
Vedtak:
Det gjøres ingen endringer i Veikle Balders Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder.
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Sak 21/20; Konsekvenser av Coronapandemien for Veikle Balders arrangement:
 Utgivelse av Vårnummeret 2020: Vidar orienterte om at utgivelse kan skje tidligere enn
planlagt grunnet avlyst ferie og færre oppdrag for trykkeriet.
 Veikle Balder Cup: Vidar orienterte om at han har fått opplyst at Veikle Balder Cup vil bli
gjenopptatt så fort Corona-restriksjonene blir opphevet. Finalene for begge kjønn vil ha kr
100.000,- i førstepremie.
 Medlemstur til Sikkilsdalen: Vidar orienterte om at bestillingen ikke gjøres bindende før 10
dager før start av turen etter avtale med Tor Varpestuen. Det betyr at påmelding/bestilling kan
kanselleres før denne dato. Turen betales 10 dager før turens start. Deltakere som melder seg av
etter dette tidspunktet må betale full pris til tross for manglende oppmøte.
 Veikle Balders Landsfinale: Egle orienterte om at det ikke blir noen lokale unghestskuer før
tidligst etter 1. august. De unghestskuene som var planlagt i løpet av vår/sommer, blir ikke
arrangert igjen i år. Derfor må nye bestemmelser for kvalifisering og innmelding til
Landsfinalen utarbeides. Styret mener at ansvarlig innmelder skal være medlem i Veikle Balder
fra og med i år. Dette vil gjelde alle Veikle Balders arrangement foruten Veikle Balder Cup.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning. Styret ber utstillingskomiteen legge fram endrede planer for
avvikling av årets Landsfinale som følge av den pågående Corona-pandemien til neste styremøte, den
28. april. Eier/ansvarlig innmelder av hest til Veikle Balders arrangement (Landsfinalen, Allsidighets
Cupen og eventuelt Veikle Bladers NM for den allsidige kaldblodstraveren) må være medlem i Veikle
Balder, for at hesten skal være berettiget å delta. Gjennomgang av Årshjul, jfr. styresak 14/20, utsettes
inntil videre.

Sak 22/20; Gjennomgang budsjett og økonomi:
Lasse og Kjersti gjennomgår forutsetningene. Vedtatt budsjett for 2020 vedlegges innkallingen.
Faktura for porto for Årskavalkaden 2019 ble feilsendt fra Posten. Derfor er den utgiften ført på årets
regnskap. Feilaktig fakturering fra Thon Hotell Linne er ordnet opp i.
Vedtak:
Tiltak for medlemmene skal prioriteres.
Budsjettert underskudd i år tas fra konto.
Styremedlemmene oppfordres til å sende inn faktura for utlegg fortløpende.

Sak 23/ 20; Søknad økonomisk tilskudd fra medlem/seminstasjon:
Vidar gjennomgikk søknad om tilskudd fra avlsstasjonen Stall Kaltdalen ved Merete Lyngen.
Vedtak:
Det har i lengre tid vært vansker knyttet til avlsvirksomhet i Nord Norge. En av faktorene som har vært
utfordrende for oppdrettere i Nord Norge, er mangelen på seminstasjoner. Styret vurderer denne
søknaden om tilskudd som helt spesiell. Veikle Balder har tidligere hatt planer om å støtte Nord Norsk
avl gjennom ulike tiltak, men det har av ulike grunner blitt utsatt. Derfor velger styret denne gangen å
støtte nordnorsk travsport generelt, og alle våre medlemmer i Nord Norge spesielt. Veikle Balder gir
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Kr. 2.735,- i tilskudd til innkjøp av ultralydapparat. Dette utgjør 10 % av innkjøpssummen. Styret
presiserer at dette er et engangstilfelle som ikke danner presedens for lignede saker i framtiden. Målfrid
og Vidar svarer på søknaden.

Sak 24/20; Godkjenning tekst Mats Tysk til hjemmesiden:
Mats Tysk ønsker å få publisert artikkel om Grei Gyller. Redaksjonskomiteen har ikke funnet plass til
artikkelen i medlemsbladene. Den kan publiseres på hjemmesiden dersom styret gir sin godkjenning,
jfr. styresak 53/19.
Vedtak:
Mats Tysk sin tekst er godkjent for publisering på hjemmesiden, www.veiklebalder.no. Vidar lager
ingress og sender PDF-fil til Kjersti for publisering.

Sak 25/20; Godkjenning av Statutter VB allsidighetscup utarbeidet av allsidig gruppa:
Allsidighetsgruppa har utarbeidet forslag til statutter for VBs allsidighetscup. Renate orienterer videre.
Forslag til statutter for VBs allsidighetscup vedlegges innkallingen. Utgangspunkt er de eksisterende
cupene for fjording, døl og nordlandshest. Det er gjort tilpasninger med tanke på kaldblodstraver.
Vedtak:
Styret berømmer allsidighetsgruppa for solid arbeid. Statuttene for Veikle Balders allsidighetscup
godkjennes, inkludert de foreslåtte premieringene.

Sak 26/20; Orienteringssak, «Statutter VB NM for den allsidige kaldblodstraveren»
Statuttene må sendes til godkjenning hos Norges Rytterforbund. Det kan fortsatt gjøres mindre
endringer etter innspill fra styret, før statuttene sendes til godkjenning i NRF. Renate orienterer videre.
Statuttene som har blitt utarbeidet av allsidighetsgruppa vedlegges innkallingen
Det er også satt i gang arbeid i forhold til
Vedtak:
Styret berømmer allsidighetsgruppa for solid arbeid og tar orienteringen til orientering. Fra Veikle
Balders side er statuttene klare for å sendes til godkjenning i Norsk Rytterforbund. Det tas sikte på å
kunne presentere ulike hestesportsgrener på landsfinale på Biri.

Sak 27; Eventuelt:
Invitasjon til Dialogmøter med DNTs administrasjon har sendts ut med oversikt for møter ut året og et i
januar.
Vedtak:
Målfrid svarer og takker ja. Styret utser representant på neste møte.

Neste styremøte: Telefonmøte 28. april kl. 20.00.
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