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MØTE:   9 -2021

 STYRET   

 REFERAT 

  

  

   

 

TID: 03.10.2021 

STED: Nebbenes nordgående 

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

Katharina Sørensen og Randi Therese Garmo (vara). Therese Selle 

(referent) 

FORFALL:  Linn W. Rønning, Randi Therese Garmo 

 

 

 

 

SAK NR: 

 SAK: Godkjenning av innkalling og saksliste 

INFO:  

VEDTAK:  

 

 

SAK NR: 

70/21 SAK: Landsmøte/Høstmøte 

INFO: Gjennomgang - har vi alt på stell 

Er landsmøtepapirene klare?  

Kommet ønske om å streame høstmøte 

VEDTAK: Det meste på stell, detaljert program er lagt ut, med 

klokkeslett.  

Høstmøte blir ikke streamet, da dette er et sosialt møte og 

derfor ønskelig at folk møter fysisk.  

Så igjennom regnskapet. Årsberetningene ble ikke 

gjennomgått. Årsberetning fra aktivitetsutvalget er foreløpig 

ikke mottatt.  

 

 

SAK NR: 

71/21 SAK: Vedtektsendringer 

INFO: I forbindelse med at landsmøtet legges til høsten, må det (bør 

det) gjøres endringer i vedtektene.  

Paragraf 3.2 i vedtektene:  «Landsmøtet består av styret i 

landslaget og en delegat fra hvert lokallag. Ut over dette gis 
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hvert lokallag en utsending per 25. medlem. Lokallag i utlandet 

har kun en delegat, uansett medlemsantall. Medlemstallet 

uttrykkes gjennom hvor mange som har innbetalt kontingent 

pr. 31.12 foregående år» 

 

Videre foreslås det at også medlemskontigenten/medlemskapet 

følger denne tidsperioden. 

 

Vi må drøfte hvordan vi løser «mellomåret» og hva slags 

konsekvenser dette vil få om DHM for eksempel arrangeres på 

forsommeren slik det bruker.  

VEDTAK: Styrets forslag til ny paragraf 3.2: «Landsmøtet består av styret 

i landslaget og en delegat fra hvert lokallag. Ut over dette gis 

hvert lokallag en utsending per 25. medlem. Lokallag i utlandet 

har kun en delegat, uansett medlemsantall. Medlemstallet 

uttrykkes gjennom hvor mange som har innbetalt kontingent 

pr. 31.08 inneværende år.» 

 

Styret innstiller på en årskontigent på 675 kr. Men at første år 

faktureres 450 kr. Ungdomskontigent og husstandsmedlem er 

uendra. Refusjon av medlemskontigent foreslås uendret på kr 

200.  

 

OBS: SISTE DEL AV VEDTAK OMGJORT PÅ 

SIRKULÆRSAK  

 

 

 

SAK NR: 

72/21 SAK: Sak fra avlsutvalget 

INFO: Forslag til revideringer i avlsplanen. Forslag er oversendt styret 

i forkant av møtet.  

 

Vedrørende avkomsvurdering: Det ble diskutert på møtet at 

3.premiert hingst vil telle «negativt» på avkomsvurdering slik 

kriteriene foreligger i dag. Ønsker å formulere en endring som 

gjør at en 3.premie hingst teller positivt. Men ingen vedtak ble 

gjort på dette i dag.  

 

VEDTAK: Strykning i punkt 4.7:  Henvising til vedlegg 2 tas bort.  

 

Forslaget om «Hingster som innvilges dispensasjon, får en 

kvote på 5 hopper inneværende år.» vedtas ikke. Styret vedtok 

heller å fjerne hele muligheten til å søke om dispensasjon. 

Dermed utelates hele punkt 6.4 om dispensasjon. Omskriving i 

punkt 6.5 (som nå blir nytt 6.4) vedtas. Ny formulering: «og 
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får ikke fornyet denne før sædprøve er avlagt og denne er 

vurdert som tilfredsstillende.» 

 

Forslag om strykning av «som ikke er godkjent» i Vedlegg 3 

«Farger og avtegn» vedtas.    

 

Forslag om presisering og henvising i Vedlegg 3«Helse og 

holdbarhet» vedtas. Avsnittet blir nå: - Lidelser i 

bevegelsesapparatet 

• Draktbruskforbeining grad 3, 4 og 5, se vedlegg 5 

Helseundersøkelse hingster. 

Draktbruskforbeining er en forkalkning i en eller flere 

draktbrusker i framhøvene.  

• Dobbeltsidig ringfot, frambein. Lav ringfot angår 

hovleddet, høy ringfot angår kronleddet. En forkalkning i, eller 

rundt ett av disse leddene.  

Vurdering av ringfot, se vedlegg 5 Helseundersøkelse hingster. 

 

Det vedtas at det i vedlegg 5 skal tas inn beskrivelse av 

hvordan ringfot skal vurderes:  

«Ringfot 

Bedømmes ved at alle festene for kollateralligamentene på 

kodebeinet bør ha en jevn overflate, uten osteolyse. Et normalt 

kollateralligamentfeste skal være glatt på overflaten og 

beinvevtettheten skal være homogent. Små endringer på en av 

knoklene defineres ikke som dobbelsidig, og kan således 

tolereres.» 

 

Forslag om å ta inn følgande formulering i Vedlegg 8 Bruk på 

andre raser:  

«Kaldblodshopper må være typegodkjent før de bedekkes» 

vedtas.  

Følgande formulering tas også inn: «Unntaket er avlsgodkjente 

dølahingster som er godkjent for avl på nordsvensk brukshest». 

Skal settes inn før setningen om «Kaldblodshopper….»  

 

Ikke vedtatt noen endringer i avsnitt om avkomsvurdering. Ser 

videre på dette til neste år.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

  (3) 

SAK NR: 

73/21 SAK: Jubileumsutstilling 2022 

INFO: Landslaget for dølahest har 75 år jubileum neste år.  

Forslag på at LD selv arrangerer en jubileumsutstilling på Stav 

høsten 2022 og at denne arrangeres i sammen med f.eks 

«høstfest for dølahest», og at vi med det får en hel dølahesthelg 

på Stav. 

Ønsket om utstilling må meldes inn til terminlista og Stav må 

bookes. Det bør vel nedsettes en utstillingskomite. 

VEDTAK: Ønske om å arrangere jubileumsutstilling 23-25. september. 

Stine melder inn utstillinga til terminliste og kontakter 

Stavsplassen.  

Utstillingskomité nedsettes etter landsmøtet er avholdt. 

 

 

 

SAK NR: 

74/21 SAK: Hingstekåring 2022 

INFO: Det har allerede kommer forespørsler på når hingsteutstillingen 

skal avholdes neste vår.  

VEDTAK: Hingsteutstilling 2022 blir i uke 16. Tentativt oppstart tirsdag 

eller onsdag. 75-års jubileumet skal markeres også på 

hingsteutstillingen. 

 

 

 

 

 

 


