Referat fra styremøte torsdag 26. november 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 58/20; Info økonomi og medlemmer:
Lasse orienterte om at Veikle Balder pr. 26.11.2020 har 1027 registrerte medlemmer. Av disse har 998
betalt medlemskontingent.
Kapitalbeholdningen er:
Landsfinalekonto: kr 80 336,71
Konto Lag og forening: kr 376 737,59.
På forhånd hadde Lasse sendt ut en orientering om Veikle Balders totaløkonomi og økonomi knyttet til
enkeltprosjekt.
Vedtak:
Lasses orienteringer tas til etterretning.

Sak 59/20; Styreseminar i forkant av Generalforsamlingen 20. 02.2021:
Kjersti tok opp dette spørsmålet i styresak 57/20. Styret vurderte ulike muligheter for å ha styreseminar.
Vedtak:
Planer for avvikling av Generalforsamlingen 2021 står fast, men må eventuelt justeres dersom Koronasituasjonen tilsier det. Vi planlegger styreseminar 23 og 24. januar. Form på styreseminaret avgjøres på
styremøte 5. januar.

Sak 60/20; Forhåndsvarsel, saker som ønskes fremmet på Generalforsamlingen 20.02.2020:
Lasse:
Øking av medlemskontingent til kr 400,- fra og med 2022. Begrunnelse ble gitt i møtet.
Vidar:
Generalforsamlingen bør bli forelagt Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder for
godkjenning. Retningslinjene bør implementeres i lovverket. Foreslår også krav om at tillitsvalgte
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forplikter seg skriftlig når de velges. Forslag om instruks for de ulike komiteene har blitt behandlet
tidligere. Begrunnelse ble gitt i møtet.
Målfrid:
Skal vi sette av deler av VBs midler i «fond» for å beskytte at pengene som foreningen har brukes til
beste for kaldblodshesten.? Lasse og Målfrid informerte om muligheter og formaliteter.
Vedtak:
 Begrunnet forslag om øking av medlemskontingent legges fram for Generalforsamlingen 2021.
Lasse forbereder forslagstekst til styremøte/seminar i januar.
 Begrunnet forslag om implementering av «Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder»
og instrukser for de ulike komiteene legges fram for Generalforsamlingen 2021. Vidar
forbereder forslagstekst til styremøte/seminar i januar.
 Begrunnet forslag om avsetting av kapital til øremerkede konti legges fram for
Generalforsamlingen 2021. Målfrid og Lasse forbereder forslagstekst til styremøte/seminar i
januar.

Sak 61/20. Veikle Balders Hederspris 2021.
I følge statutter skal innspill om neste års kandidater være Veikle Balder i hende innen dette årets
utgang. Derfor må vi nå gå ut med oppfordring til medlemmene om å komme med innspill til
kandidat(er). Styret må beslutte om prisen skal deles ut og evt. hvem som får prisen på
styreseminar/møte i januar.
Vedtak:
Oppfordring om å fremme kandidater til Veikle Balders Hederspris 2021 legges ut på hjemmesiden
(ansvarlig Kjersti) og facebook (ansvarlig Målfrid) med det første.

Sak 62/20; DNTs Oppdretterseminar 2021:
Veikle Balder har stilt seg til disposisjon som medarrangør til DNTs Oppdretterseminar 2021.
Arrangementet er planlagt fra fredag19. februar til søndag 21. februar 2021. Kjersti ble i styresak 13/20
utpekt som Veikle Balders representant i arbeidsgruppa.
Kjersti orienterte om at DNT tar forbehold om det kan bli nødvendig med å utsette seminaret på grunn
av den pågående korona-pandemien.
Vedtak:
Kjersti fortsetter arbeidet.

Sak 63/20; Dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene
Forslag til saker som skal spilles inn.
Workshop, hvordan få flere hesteeiere. Se vedlegg.
Representant fra Veikle Balder.
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Vedtak:
Tidligere innspill gjentas. Veikle Balder legger til fokus på –Hesten i sentrum og et forslag om
arrangement for andelslag og nye hesteeiere på veien fra innkjøp av unghest til forventet start.
Øvrige saker:
Evaluering klasseløpsauksjonen.
Priser avlsgodkjenning
Svensk-Norsk kaldblodsavtale.
Avlssjansen, DNTs planer for stimulerende tiltak mot innavl i kaldblodsavlen?
Effekten av innavlsdempende tilskudd.
Målfrid representerer VB, Vidar vara.

Sak 64/20. Allsidighetsmesterskap for kaldblods 2021.
Videreføring av sak 54/20 i forrige møte. Renate utdypet utsendt informasjon i møtet.
Den aktuelle samarbeidspartneren estimerer denne tjenesten til omkring 20-25.000kr. Vi må betale for
alt vi ikke gjør selv. Dette krever fortsatt at vi har en del frivillige fra VB. Det vil kunne beregnes
inntekter for VB i form av kiosksalg etc. Det må tas avgjørelse nå av hensyn til bestilling av lokaliteter,
dommere etc. for å kunne planlegge for å arrangere Allsidighetsmesterskap for kaldblods 2021.
Vedtak:
VB arbeider videre for å arrangere Allsidighetsmesterskap for kaldblods 2021 i samarbeid med den
aktuelle rideklubben. Det avsettes inntil kr 40 000 til formålet i budsjettforslaget for 2021.
Allsidighetsgruppa må arbeide videre med konkrete planer for ulike former for inntekter som
arrangementet kan generere, med mål om å få ned nettokostnadene.

Sak 65/20. Veikle Balders Allsidighetscup 2021.
Skal vi videreføre Allsidighets-cupen neste år? Endringer/revideringer av statutter må gjøres. Noen
mindre korrigeringer kan behøves. Målfrid og Renate informerte.
Vedtak:
Allsidighetscupen videreføres. Målfrid og Renate gis i oppdrag å fremme forslag til reviderte statutter
til styremøtet. Premieringen forhøyes til 5000kr første premie, 3000kr andre premie og 2000kr for
tredjepremie.

Sak 66/20; Eventuelt:
Henvendelse fra Norsk Bufe som gjerne vil linke vår hjemmeside på lik linje med de andre
bevaringsverdige husdyrrasene i Norge på https://norskbufe.no
Vedtak:
Målfrid kontakter Norsk Bufe og bekrefter Veikle Balders ønske om å bli linket fra https://norskbufe.no

Neste styremøte 5 januar 2021 kl. 20.00.
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