Referat fra styremøte tirsdag 6. oktober 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 54/20; NM status eller Mesterskap:
Styret ba i styresak 50/20 om en økonomisk konsekvensanalyse, avtaleutkast med arrangerende
rideklubb og antall kaldblodstravere som kan kvalifisere seg, før styre tar endelig stilling til NM status
eller Mesterskap.
Renate orienterte om at det er vanskelig å lage en økonomisk konsekvensanalyse uten at vi vet omfang
og nivå på stevnet og antall mulige deltakere. Trolig vil et NM være et for stort og omfattende
arrangement for Veikle Balder på nåværende tidspunkt. Vi vil kunne stå mye friere til å gjøre egne
vurderinger og definisjoner hvis vi arrangerer et eget mesterskap.
Målfrid og Stine Marlen støttet Renate i dette. Et mindre arrangement i starten, vil kunne vokse større
med tiden.
Vedtak:
Veikle Balder arbeider videre med planer om et Mesterskap for den allsidige kaldblodshesten. NMplaner legges foreløpig på is. Saken fremmes på Generalforsamlingen 2021 for endelig avgjørelse.

Sak 55/20; Arbeidsfordeling Veikle Balders Landsfinale:
Katalog har blitt sendt på mail fra Målfrid forrige uke. Koronatiltak var vedlagt innkallingen.
Arbeidsliste ble ettersendt og gjennomgått i møtet..
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 56/20; Generalforsamling 2021:
Veikle Balder har stilt seg til disposisjon som medarrangør til et eventuelt Oppdretterseminar 2021.
Dersom det er ledig konferansekapasitet på Thon Hotell Linne fra fredag19 februar til søndag 21
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februar 2021, vil oppdretterseminaret finne sted da. Lørdag 20 februar er det Lars Laumb på Bjerke. Vi
har hatt vår GF samme dag de siste årene.
Skal vi fastsette lørdag 20 februar som dato for vår GF og foreta nødvendige bestillinger?
Vedtak:
Dersom Oppdretterseminaret 2021 blir planlagt til 19 til 21 februar, legges Veikle Balders
Generalforsamling 2021 til lørdag 20 februar. Bestilling foretas så fort bekreftelse foreligger fra DNT.

Sak 57/20; Eventuelt:
Kjersti tok opp spørsmål om eventuelt styreseminar i forkant av den kommende generalforsamlingen.
Det må tas hensyn til Koronasituasjonen, men det er behov for at styret å møtes til drøftinger.
Vedtak:
Styreseminar og tilhørende vurderinger tas opp som sak på neste styremøte.

Neste styremøte:
24 november kl. 20.00
Saker som ønskes tatt opp må være meddelt Vidar innen mandag 16 november.
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