Referat fra styremøte tirsdag 2. juni 2020 kl. 20.00
Tilstede:

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

Referent:

Vidar Arnesen.

Saksliste:
Sak 36/20; Info økonomi og medlemmer:
Lasse informerte:
Veikle Balder har pr. i dag 921 medlemmer. Av disse har 41 ikke betalt medlemskontingenten.
 Pr. 02.06.2020 har Veikle Balder kr 584.404,- på brukskonto.
 Pr. 02.06.2020 har Veikle Balder kr 80.336,- på Landsfinalekonto.
Det er har blitt sendt ut purring på utestående for annonser i Veikle Balders Vårnummer 2020, til
sammen kr 9.500,Målfrid lanserte ideen om å lansere kampanjen «Veikle Balder til 1000». Når man går ut med
vervingskampanjen kan det lyses ut premier til en av de som melder seg fra kampanjens start til
medlem nr. 1000 melder seg inn og betaler medlemskontingent. Målfrid tilbyr seg å undersøke
muligheter for sponsing av premie i vervekampanjen.
Vedtak:
Lasses orientering tas til etterretning.
Styret avsetter kr 2.000,- til vervekampanjen «Veikle Balder mot 1000».
Medlem nr. 1000 vil få spesiell oppmerksomhet med omtale i medlemsbladet og profileringsartikler.

Sak 37/20; Dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene:
Møtet skal finne sted 16.06.2020. Saker som skal fremmes / begrunnes innen 6. juni:
 Samkjøring av eventuell felles dato for Generalforsamling i Veikle Balder og Oppdretterseminar
2021. Må være klart senest 1. november av hensyn til innkalling til Generalforsamling i Veikle
Balders Årskavalkade 2020.
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Status økonomi Oppdretterseminaret 2020.
Status DNT-styresak 7-9/19, Kaldblodshestens vilkår i Nordisk perspektiv.
Planer for Klasseløpshelga. Blir det eventuelt mulighet for å ha stand på publikumsplass?
Informasjon fra Veikle Balder:
Medlemstur til Sikkilsdalen i august.
Veikle Balders Landsfinale
Veikle Balders Allsidighetscup
Veikle Balders NM for den allsidige kaldblodshesten
Veikle Balder Cup

Vedtak:
Målfrid og Vidar utformer skriv med innspill til dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de
samarbeidende organisasjonene. Vidar representerer Veikle Balder på møtet.

Sak 38/20; Status for Veikle Balders hjemmeside:
Egle og Kjersti informerte om- og gjennomgikk hjemmesiden. Styret hadde gått gjennom hjemmesiden
på forhånd og forberedt innspill til møtet.
Vedtak:
Målfrid tar ansvar for oppdatering av fanen «Kaldblodshesten».
Egle tar ansvar for oppdatering av fanen «Landsfinalen».
Vidar tar ansvar for oppdatering av fanen «Medlemsblader».
Kjersti tar ansvar for oppdatering av fanen «Veikle Balder Cup».
Kjersti tar ansvar for oppdatering av fanen «Rabatthingster».
Renate tar ansvar for oppdatering av fanen «Veikle Balders Allsidighetscup».
Frist for innsending av andre oppdateringsbehov er 10.06.2020.

Sak 39/20; Instruks for Veikle Balders ulike komitéer:
Redaksjonskomiteen og utstillingskomiteen blir valgt av og på den årlige generalforsamlingen.
Allsidighetsgruppa bør også inn i den ordningen. Mandat, styringsstruktur og økonomiansvar for
komitéene, har aldri blitt definert. Det bør utarbeides forslag til instruks for de ulike komiteene, slik at
forslagene kan fremmes som saker på neste generalforsamling.
Vedtak:
Lasse og Vidar får fullmakt til ¨å utarbeide forslag til instrukser for de aktuelle komiteene. Forslagene
forelegges styret i løpet oktober. Etter styrebehandling sendes utkastene til komiteene for uttalelse.
Styret legger fram endelige forslag for Generalforsamlingen 2021.
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Sak40/20; Fastsetting av tid for neste styremøte:
Medlemsturgruppa sender ut informasjon om opplegg og arbeidsfordeling på Sikkilsdalsturen senest
10.08.2020.
Styremøte: 17.08.2020 kl. 20.00 på telefon.

Sak 41/20; Eventuelt:
 Renate:
Det er per d.d. påmeldt 10 hester til Veikle Balders Allsidighetscup.
 Forslag til statutter for Veikle Balders NM for den allsidige kaldblodstraveren er sendt inn til
Norges Rytterforbund, og vi avventer svar derfra
 Det blir kurs i regi av Veikle Balder på den nye arenaen på Biri 19-20 sept. Mere info og
påmelding kommer etter hvert.
 Det er også planlagt kurs i Bergen. Dato og mer info kommer etter hvert.
Vedtak:
Renates orientering tas til etterretning.
Kjersti:
Vi bør ta stilling til om vi skal ha stand under klasseløpshelga med det første.
Vedtak:
Vidar tar opp spørsmål om det kan la seg gjøre å ha stand under klasseløpshelga på dialogmøte
16.06.2020.
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