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MØTE 6: 2021

 STYRET   

 PROTOKOLL 

  

  

   

 

TID: 02.06.2021 

STED: Teams 

TILSTEDE: Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, 

Katharina Sørensen, Randi Therese Garmo 

FORFALL:  Randi Therese Garmo 

 

 

 

 

SAK NR: 

43/21 SAK: Evaluering av hingsteutstillingen.  

INFO: Årets hingsteutstilling er gjennomført. Nok et år med Covid-19 

restriksjoner og uten publikum. Arrangementsmessig er styret 

veldig fornøyd med å fått gjennomført under forutsetningene, 

fungert tilnærmet smertefritt logistikkmessig, selv med lite folk 

fra Stav. Noe startproblemer med streamingtjeneste, men også 

gode erfaringer og ta med seg videre til senere år.  

Forbedringer med gjennomføring som tas opp med NHS, som 

dommeroppsummeringsmøter, gjennomføring av rideprøven, 

reglement, attester og skjemaer. Utelukkende positive 

tilbakemeldinger på testrytter og testkusk. 

Den vekta helhetskarakteren er en relativt ny endring, alle 

endringer hensiktsmessig å evalueres etter en viss tid. 

Streaming er tidskrevende, krever mye ressurser, men ble bra 

når vi kom i gang. Godt mottatt og er fremtida. Vurdere å 

investere i ett kamera til for å kunne dekke 2 arenaer.   

 

VEDTAK: Innspill til forretningsorden og gjennomføring tas med NHS i 

førstkommende kvartalsmøte.  

Satse videre på streaming av arrangementer. 
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SAK NR: 

44/21 SAK: Dispensasjonssøknader for hingster til UB. 

INFO: Vi får årlig inn en del søknader fra hingsteeiere som søker 

dispensasjon fra UB av ulike årsaker. Årsakene kan være 

skader eller sykdom på hingstene, eller personlige grunner som 

gjør at eierne ikke har mulighet til å trene hingsten sin mot 

utstillingen. Selv om søknadene som omhandler sykdom og 

skade på hest dokumenteres med veterinærattest er det 

utfordrende for et styre/avlsutvalg hvor hovedvekten ikke har 

veterinærkompetanse å vurdere disse. Når begrunnelse for 

søknadene er av personlig karakter er dette enda mer 

utfordrende å vurdere.   

 

VEDTAK: Styret ønsker å se på muligheten for å begrense 

dispensasjonene, tas opp ved gjennomgang av avlsplanen til 

høsten 

 

 

 

 

SAK NR: 

45/21 SAK: Fokus unghest 

INFO: Oppfølgingssak.  

Stine sendt henvendelse til arbeidsgruppa, avventer 

tilbakemeldinger. 

VEDTAK: Styret avventer uttalelse fra arbeidsgruppa 
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SAK NR: 

46/21 SAK: Hva skjer i utvalgene 

                     

INFO:                     -avl.  

Henvendelse til veterinærfaglig referansegruppe for 

gjennomgang av diskvalifiserende lidelser: viktig med 

oppdaterte faglige studier. Hingst i nord. 

Stimuleringstilskuddene som er vedtatt må legges ut på nett og 

sendes medlemmene. 

 

                    -info 

Webredaktør er rekruttert, gjenstår utarbeidelse av kontrakt. 

Hjemmesiden var nede, men nå oppe igjen. Planlagt webinar 

før sommeren med tema DHM. Hingstekatalogen straks til 

korrektur, satser på å ha den på nett til uka. 

 

                    -aktivitet 

DHM planlegging ajour. Mentorordning for rekruttering. 

Skeidgruppe referat sendt pr mail før møtet.  

 

VEDTAK: Styret tar orienteringene til etterretning 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

47/21 SAK: Oppdatering av regnskap 

                     

INFO: Stein fremla regnskap pr 31.5. 

Medlemstallet synker, svært mange utestående fordringer, 

disse slettes fra medlemsregisteret etter hvert. Må prioritere å 

øke medlemsantallet: se på medlemsfordeler og 

velkomstpakker til nye dølahesteiere. Øke kommunikasjonen 

og synliggjøre lokallagene. 

Sponsoravtaler går ut i 2021.  

VEDTAK:  

Orientering tatt til etterretning.  

Styret vil opprette samlinger (digitalt og fysisk) med 

lokallagsledere/sekretær for å øke kommunikasjon og aktivitet 

i dagens organisasjonsmodell. 
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SAK NR: 

48/21 SAK: Status høstmøte 

                     

INFO: Det har vært avholdt et møte i gruppen som planlegger 

høstmøte. Stein redegjør. Han har sendt ut tilbud fra Scandic 

hotell på Hamar i forkant av møtet. (tilbud står til den 4.6). 

Ikke innhentet flere tilbud. Fjordhesten syns det er dyrt.  

Planlegger for felles fredag ettermiddag og søndag formiddag. 

Rasespesifikke deler lørdag. 

Fellestema: utfordre NHS på ny handlingsplan mhp 

gjennomføringsansvar og økonomi. Presentasjon av nye 

samarbeidspersoner på NHS. Prosjekt Bedre drektighet. 

 

VEDTAK: Styret ønsker å gå for det framlagte tilbudet, og ber gruppa 

jobbe videre med det. 

 

 

 

SAK NR: 

49/21 SAK: Status fjellhamningene 

                     

INFO: Pr. 1.juni er statusen med påmeldte hopper til fjellhamningene, 

Midtgards Svarten 20 hopper, Gjerde Prinsen 13 hopper, 

Ramsvik Odin 18 hopper og Fagerli Knut har 13. 

VEDTAK:  

Tatt til orientering. Styret glad for god oppslutning til 

fjellhingstene.  

 

 

 

SAK NR: 

50/21 SAK: Søknad om støtte til Høstfest for dølahest 

                     

INFO: Følgende forespørsel er kommet inn fra arrangør: 

 

«Arrangørkomiteen satte utrolig stor pris på gavepremiene vi 

mottok fra LD (kr 10.000 + Agria dekken) i fjor. 

Vi jobbet veldig med gode premier ifjor, og fikk mye skyt for 

dette. 

Vi lurer derfor på om det er mulighet for å sponse med premier 

i år også? 
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Mvh Tonje - Akershus Dølahestlag og Elin Glåmdal 

Dølahestlag» 

 

VEDTAK: Styret syns aktiviteten er viktig, vedtar å sponse kr 10.000 til 

Høstfest og avsetter samtidig kr 15.000 til DHM. 

 

Samtidig ufordre NHS til å gi bort sprang i Sikkilsdalen til 

oppdretter av Dølahestmestrene/sammenlagtvinnerne på DHM.  

SAK NR: 

51/21 SAK: Typegodkjenning kaldblodstraver hopper til dølahestavl. 

                     

INFO: Det kommer jevnlig forespørsel vedr. typegodkjenning av 

kaldblodstraver hopper for dølahestavl. Bør det som står vedr. 

dette i avlsplanen spesifiseres? For eksempel om 

traverhoppene må være typegodkjent på 

bedekningstidspunktet. Det er tydelig at det er en del 

usikkerhet rundt dette.  

VEDTAK:  

Styret ønsker at det presiseres i avlsplanen at de skal være 

typegodkjent på bedekningstidspunktet. 

 

 

 

 

SAK NR: 

52/21 SAK: Sekretærfunksjon 

                     

INFO:  

VEDTAK: Vi ber om et møte med NHS ang sekretærfunksjonen ifht 

forventninger og oppgaver fra begge parter.  

 

Møtet avsluttet 22.30 Referent Linn W Rønning 


