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Overføring til ny leder
Avtroppende leder orienterte litt om hvordan styret har jobbet.
Referatene skal være utfyllende slik at leser forstår hva det
dreier seg om.
1.vara er møtende vara. Dersom styret er fulltallig har 1.vara
uttalerett, men ikke stemmerett.
Ulike fora:
Ledergruppe nasjonale raser: Ledere fra organisasjonene og de
nasjonale sentre
Kvartalsmøte: Mellom LD og Norsk Hestesenter
Leder – Nestleder fora: Møte mellom leder og nestleder i de tre
organisasjonene. Går på rundgang mellom org. å kalle inn til
dette.
Leder i styret sitter i styringsgruppa for Fokus Unghest
Elin Monsrud repr. LD i arbeidsgruppa for Fokus Unghest
Snakket litt om årshjulet for organisasjonen og det nasjonale
senteret og at dette må tas i bruk på en felles plattform.
Utvalgene presenterte sitt arbeid:
Info: Arbeid med websiden står sentralt. Orienterte om at Ida
Bergum er ansatt som ny webredaktør. Utfordring med å få inn
stoff fra medlemmer. Fornyet innsats settes inn her. Orienterte
om arbeidet med medlemsbladet. Det er oppretta en youtubekanal. Det finnes en snapchat konto og en instagram konto som
er lite i bruk per dags dato. Ønske om mer planmessig
publisering på facebook.
Aktivitetsutvalg:

(1)

Revidere statutter for dølahestmesterskapet og vintercupen står
for tur.
Søker arrangør for neste års mesterskap (2022)
Markedsføringstiltak og oppvisninger på store arrangement
(Dyrsku’n) osv.
Det foreslås å ha regelmessige møter mellom styret og
lokallagsledere.
Avlsutvalg:
Orienterte om utvalgets arbeid der avlsplan står sentralt. Har
vært diskutert mye rundt kvoter og om en skal endre på disse
framover. Og ta i bruk strengere kvoter for hingster med store
bidrag f.eks.
Øvrig:
Etterlyse redegjørelse for sak som er oversendt Fokus Unghest
OBS: Alle sponsoravtaler går ut ved utgangen av 2021.
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Ny representant inn i fagutvalget
Orienterte om organiseringen av fagutvalget. Leder Stine
Brunsberg har vært LD sin representant i fagutvalget og må nå
erstattes.
Olav Stormorken overtar som LD sin representant i
fagutvalget.

Ny representant inn i representantskapet på NHS
Møte i representantskapet 8. desember. I representantskapet
skal det møte to stykker fra styret, med personlige vara
Stine Brunsberg møter på møtet den 8.desember, sammen med
Stein Bentstuen på grunn av at det da er valg og Stine kjenner
kandidatene. Katharina Sørensen og Olav Stormorken er
personlig vara. Fra neste møte møter Johan Brandstad i stedet
for Stine Brunsberg.
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