Referat fra styremøte tirsdag 8. september 2020 kl. 20.00
Tilstede:

Målfrid Vatne, Renate Ugelstad, Stine Marlen Bendiksen, Lasse Holmen og
Vidar Arnesen.

Meldt forfall:

Kjersti Løvseth og Egle Morstad

Referent:

Vidar Arnesen.

Saksliste:
Sak 45/20; Info økonomi og medlemmer:
Lasse informerte:
Veikle Balder har i dag 1012 medlemmer, 28 har ikke betalt medlemskontingent. 16 nye vil gjøre at vi
er mer enn 1000 ved årsskiftet. Vi bør fortsette vervekampanjen. Kassabeholdning:
Brukskonto: kr 631.905,Landsfinalekonto: kr 80.387,Vedtak:
Lasses orientering tas til etterretning.
Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. desember får medlemskap ut 2020, inkludert
Årskavalkaden, men betaler bare for 2021.

Sak 46/20; Instruks for komiteene:
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. I styresak 39/20 fikk Lasse og Vidar oppdraget å utarbeide forslag til
instrukser for de ulike komiteene i Veikle Balder. Lasse og Vidar sine forslag ble gjennomgått.
Forslagene tar sikte på å formalisere komiteenes mandat og plass i organisasjonsstrukturen uten å
detaljregulere virksomheten deres. Målfrid hadde innspill som blir innarbeidet likelydende i de tre
forslagene.
Vedtak:
Vidar retter forslagene etter innspill i styrebehandlingen og sender komiteene ved leder for høring. Frist
15. oktober Styret behandler komiteenes uttalelser i november og legger fram endelige forslag for
Generalforsamlingen 2021.
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Sak 47/20; Eventuell søknad om opptak som stiftelsesorganisasjon på Norsk Hestesenter, Starum:
Styret ser berettigelse av- og behov for at Veikle Balder søker om medlemskap i Stiftelsen Norsk
Hestesenter, NHS.
Vedtak:
Lasse og Vidar utarbeider søknad om opptak som stiftelsesorganisasjon. Denne sendes på sirk for
godkjenning før Målfrid underskriver og sender til NHS.
Veikle Balder er beredt på å skyte inn kr 15.000,- i egenkapital til Stiftelsen Norsk Hestesenter, jfr NHS
sine vedtekter vedr. opptak av nye medlemmer.

Sak 48/20; Dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonen:
Neste møte med samarbeidende organisasjoner er berammet til tirsdag 22. september kl. 1700-2000.
Tema for møtet er «Hvordan få flere hesteeiere». Innspill til sakslisten, inkludert eventuelt
saksgrunnlag, skal sendes Marius Lundstein senest mandag 14. september kl. 10.00.
Styret behandlet innspill som Veikle Balder ønsker å fremme:
Vedtak:
Dele informasjon av felles interesse på digitale plattformer.
Framheve vårt fokus på hestevelferd.
Framheve eier og oppdretter ved defilering til større løp, jfr Bjerkes praksis.
Kurs i mediestrategi, framsnakking av sporten
Kurs i service- og kundebehandling
Sendingene til Rikstoto direkte bør ha opplysning om eier (og trener) på vinnerplakaten.
Evaluering av årets Klasseløpsauksjon
Avlsstall
Info fra VB:
Medlemsutvikling
Allsidighetscupen
Landsfinalen
Oppfordring om å legge til rette for flerbruk og allsidig bruk av travhest på DNTs travanlegg.
Søknad om medlemskap i Stiftelsen Norsk Hestesenter.
Vidar møter for Veikle Balder

Sak 49/20; Utstillingskomiteens endrede budsjettforslag for Veikle Balders Landsfinale:
Utstillingskomiteens endrede budsjettforslag ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret vedtok utstillingskomiteens endrede budsjettforslag. Videre tilleggsbevilget styret kr 10.000,- til
mat til utstillingskomite, medhjelpere og styre.

Sak 50/20; Saker som var innspilt fra Allsidighetsgruppa:
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1. Drøfting vedr. NM-status eller Mesterskap (vedlegg/info var vedlagt møteinnkallingen/

saksliste)
2. Forespørsel om Veikle Balder kan foreslå for Øvre Romerike Travlag at det bygges en ridebane
40x80m på Norsk Travsportssenter i Nannestad.
3. Profilering av Allsidighetscupen og NM/Mesterskap for den Allsidige kaldblodstraveren under
Landsfinalen. Skal vi prøve å få med noen Mastere, og/eller oppvisning av noen grener?
Renate opplyste at det pr. i dag er 17 deltakere i Allsidighetscupen, den siste påmeldte deltar i
maratonkjøring. 10 deltakere på kurs 19. og 20 september. Det vil bli laget en videofilm fra kurset.
Denne vil bli publisert dersom kvaliteten er god nok og at alle GDPR-hensyn er ivaretatt.
Vidar etterlyser fortløpende oppdateringer og nyheter om- og poengstilling i Allsidighetscupen på
hjemmesiden. Dette er spesielt viktig nå i etableringsfasen
Vedtak:
Styret ber om en økonomisk konsekvensanalyse, avtaleutkast med arrangerende rideklubb og antall
kaldblodstravere som kan kvalifisere seg, før styre tar endelig stilling NM status eller Mesterskap.
VB oppfordrer til å legge til rette for flerbruk og allsidig bruk av travhest på DNTs travanlegg.
Styret oppfordrer Allsidighetsgruppa til å skape profilering gjennom å la representanter for ulike
hestesportsgrener være mastere på kaldblodsdagen på Biri 10. oktober i samarbeid med Biri Travbane.
Styret avsetter inntil 5.000,- til reise og opphold for mastere.
Renates orientering tas til etterretning med begeistring.
Renate gis tilgang til å kunne foreta fortløpende oppdateringer om Allsidighetsgruppas aktiviteter på
hjemmesiden.

Sak 51/20; Orienteringssak: Annonsesalg i utstillingskatalogen og Veikle Balders Årskavalkade
2020
Utstillings- og Redaksjonskomiteen vil ha behov for hjelp med annonsesalg. Fordeling av aktuelle
annonsekunder fordeles med det første.
Vedtak:
Orienteringen fra Utstillings- og Redaksjonskomiteen tas til etterretning.

Sak 52/20; Orienteringssak: Framdriftsplan Veikle Balders Årskavalkade 2020:
Framdriftsplan fulgte vedlagt møteinnkallingen/sakslista.
Målfrid antydet at det kan bli vanskelig å nå budsjettmålet med annonser.
Vedtak:
Redaksjonskomiteens orientering tas til orientering

Sak 53/20; Eventuelt:
Lasse:
Medlemstur Sikkilsdalen:
Det blir et underskudd, mest fordi enkelte meldte avbud etter at innbetaling til Varpestuen var foretatt.
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De som meldte avbud får tilbakebetalt sine utlegg.
Landsfinalen:
Det vil bli foretatt tilbakebetaling av innmeldingsavgift etter utlyste regler.
Lasse avtaler premier med Agria til Landsfinalen.
Vidar:
Fredrik og Vidar melder seg frivillig til å arrangere medlemstur, Sikkilsdalsseminaret, i 2021.
Det er stor velvilje i DNTs sportsavdeling for å omgjøre Veikle Balder Cup til hoppecup. Finalen for
femåringer må trolig sees i sammenheng med hoppeavdelingen i DNTs Femårsløp.
Målfrid:
Avtaler premier til VB cup finaler med Kjersti.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning
Fredrik og Vidar får i oppgave å arrangere. Budsjett for Sikkilsdalsseminaret 2021 vedtas på GF.

Sak 54/20; Fastsetting av tidspunkt neste styremøte.
29.09-2020 kl. 20.00. Saker blir drøfting vedr. NM-status eller Mesterskap, jfr. sak, 50/20 samt
eventuelt og fastsetting av neste styremøte.
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