MØTE: 4/2022
STYRET
REFERAT

DATO:
STED:
TILSTEDE:
FORFALL:

SAK NR:
14/22

SAK NR:
15/22

12.01.22
Teams
Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning,
Katharina Sørensen, Maren S. Rognskog
Ingen

SAK:
INFO:
VEDTAK:

Godkjenning av innkalling
Innkalling og saksliste er sendt ut i forkant av styremøtet.
Det etterlyses en sak vedr. rapporteringen på avlsmidler brukt i
2021. Saken setter opp på sakslista. Det må også ses på
fornying av sponsoravtaler. Det må også ses på hvem som skal
vurderes som kåringsdommere.

SAK:
INFO:

Godkjenning av styrereferat
Styrereferat 7 er sendt ut til godkjenning i etterkant at forrige
møte. Hvis det ikke er innsigelser så anses referatet som
godkjent.
Vedtak 7 er godkjent.

VEDTAK:
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SAK NR:
16/22

SAK:
INFO:

VEDTAK:

SAK NR:
17/22

SAK:
INFO:

VEDTAK:

Utsettelse av årsmøtene i lokallagene
Det har kommet inn noen forespørsler om lokallagene også i år
kan få utsatt frist for gjennomføring av årsmøter. Grunnet
fremdeles usikkerhet rundt Covid-19 er det slik situasjonen er
nå vanskelig å planlegge for fysiske møter, og mange lokallag
ønsker at årsmøtene skal være med fysisk oppmøte.
Det vedtas at lokallagene også i år få utvidet frist for
gjennomføring av årsmøte. Ny frist er: 1.april. Informasjon
sendes ut til lokallagene.

Årshjul
Johan ønsker at det skal ses på å få laget et årshjul for alle
oppgavene som gjennom året skal gjøres i forbindelse med de
forskjellige styrevervene. Årshjulet bør inneholde oppgavene,
når de bør jobbes med, frister for når oppgavene må være
ferdige og hvem som har ansvaret for å holde i de forskjellige
gjøremålene. Det er spesielt viktig å få med foppgavene som
har helt absolutte frister. Eksempel på dette er: søknader,
rapporteringer, godkjenning av avlsplan og lignende.
Det vedtas at hvert enkelt styremedlem skal lage seg en
oversikt over gjøremål og frister som de har gjennom året.
Dette må være klart innen neste styremøte. Vi vil da begynne å
sy sammen dette til et første utkast til årshjul.
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SAK NR:
18/22

SAK:
INFO:

VEDTAK:

SAK NR:
19/22

SAK:
INFO:

VEDTAK:

SAK NR:
20/22

Handlingsplan
Det er ønske om at styret skal diskutere om det i tillegg til
årshjul bør utarbeidet en handlingsplan hvor man kan legge en
plan for hvilke oppgaver som skal prioriteres.
Det vedtas at det skal utarbeides en strategiplan, som skal
samsvare med årshjulet.

Fagutvalget
Orientering og referat fra siste møte i fagutvalget. Neste møte
er 18/1-22. Hva ønsker vi fagutvalget skal fronte for LD?
Vedlagt referat fra siste møte og presentasjonen som Peer Berg
hadde på dialogmøte.
Det vedtas at Olav sender ut sakslisten til fagutvalgsmøtene i
forkant av møtene, slik at styret har mulighet til å komme med
innspill som Olav tar med seg tilbake. Referatene fra møter
som er avholdt i fagutvalget sendes også ut til
styremedlemmene.

SAK:
INFO:

Hingstekåring 2022
Det er ønskelig at noen fra styret blir en del av ei
arbeidsgruppe mot hingstekåringen. I denne gruppen må det
også være minst en fra NHS, minst en fra
nordlanshest/lyngshest og Eivind H. Buhaug fra Stavsplassen.

VEDTAK:

Camilla lager en oversikt over hvem som gjør hva i forbindelse
med kåringa. LD er ikke arrangør av kåringa, det er NHS som
er arrangør. Etter at oversikten er lages tas det stilling til hvem
som skal gjøre hva.
Det er planlagt å livesstreame løsmønstring og premieutdeling.
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SAK NR:
21/22

SAK:
INFO:

VEDTAK:

SAK NR:
22/22

Dommersamling
Dommersamling 2022. Skal vi arrangere samling før
utstillingssesongen, eller skal vi satse på høsten? Kanskje en
teams-samling før sesongen med gjennomgang av endringer i
avlsplan, og en samling i høst for å gå igjennom
utstillingssesongen?
Det skal være en rasespesifik del på den allerede planlagte
dommersamlinga i mars. Og at det lages ei dommersamling for
dølahestsamling til høsten i etterkant av sesongen. Hvis det er
behov så tas det en gjennomgang med dommerne rett i forkant
av kåringa.

SAK:
INFO:

Invitasjon til tidligere premierte hingster
LD ønsker å invitere alle tidligere premierte hingster til
fremvisning i bruk eller for hånd i pausen søndagen, under
årets hingsteutstilling. Dette gjelder hingster som tidligere har
oppnådd 1., 2. eller 3.premie. De oppfordres også til å melde i
åpen klasse for bedømning hvis ønskelig. Påmelding til åpen
klasse går via Norsk Hestesenter. Hingstene vil få sponset
stallplass en natt mot at de deltar i pauseshow. Påmelding til
aktivitet@dolahesten.no, men hingstens navn og hva dere
ønsker å vise. Aktvitetsutvalget kan kontaktes for innspill til
planlegging av fremvisning.

VEDTAK:

LD sponser hingster som bidrar i pauseshow med en natts
oppstalling på Stav. Tidligere premierte hingster inviteres.
Camilla lager invitasjon og sender alle hingsteeiere innen 15.1.

(3)

SAK NR:
23/22

SAK NR:
24/22

SAK:
INFO:

Statutter DHM
Aktivitetsutvalget har revidert DHM statutter basert på
evaluering og innspill, men ønsker at alle lokallag/medlemmer
kan komme med innspill og vil derfor sende foreslåtte
endringer til lokallagene (samt hjemmeside). Innspill til
statuttene og foreslåtte endringer må komme innen den
25.januar. Aktivitetsutvalget legger så frem reviderte statutter
for vedtak i styret senest 31.1,

VEDTAK:

Camilla sender ut skriv fra aktivitetsutvalget på epost til alle
lokallag, samt til hjemmesiden, snarest.

SAK:
INFO:

Møteplan 1.halvår
For at det skal være litt mer forutsigbart for hvert enkelt
styremedlem, og enklere å planlegge så er det satt opp forslag
til datoer for styremøter 1.halvår 2022. Disse datoene er
følgende:
9.februar
9.mars
6.april
4.mai
8.juni

VEDTAK:

Det er satt opp møter onsdager, 20.30 og frist for innsending
for saker er søndagen i forkant av møtet, slik at sakslisten kan
sendes ut mandagen før møtet.
Foreslåtte datoer for styremøter og tidsfrister for innsendelse
av saker vedtas. I tillegg til disse møtene er det ønske om å få
på plass ei arbeidshelg for styret i løpet av februar/mars.
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SAK NR:
25/22

SAK:
INFO:
VEDTAK:

SAK NR:
26/22

SAK:
INFO:
VEDTAK:

Dølahestcup 2021
Aktivitetsutvalget informerer om statusen på dølahestcupen
2021.
Styret tar informasjonen til etterrettning.

Rapportering av avlsmidler 2021
Stein redgjør for bruk av midlene for 2021.
Stein skriver rapporten og leverer innen fristen som er den
15.januar.
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