MR/bkl/07.02.22
Referat styremøte 10/2022
Landslaget for dølahest
Lørdag 05.02 kl. 13.00 – 17.00 søndag 06.02 kl. 08.00-12.00, på Teams
Innkalt:
Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen,
Maren S. Rognskog
Til stede:
Johan Brandstad, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen, Maren S.
Rognskog
Forfall:
Stein Bentstuen

Sak 27/22
Godkjenning av dagsorden og saksliste
Forslag til vedtak:
Godkjent uten merknader
Vedtak:
«Dagsorden og saksliste godkjennes uten merknader.»

Sak 28/22
Godkjenning av referat 8/22 og 9/22
Forslag til vedtak:
«Godkjent uten merknader»
Vedtak:
«Referat 8/22 og 9/22 godkjennes uten merknader.»

Sak 29/22

Sponsoravtaler

Vedtak:
Nestleder utarbeider forslag til nye sponsoravtaler og liste over sponsorer fom. 2022.
Nestleder gis fullmakt til å innhente 1-2 personer som nedsettes i et sponsorutvalg for å bistå
med dette arbeidet hvis ønskelig. Utgåtte kontrakter til fornying godkjennes på sirk. med frist
25.2.22, og fornyede avtaler framlegges på neste styremøte. Sponsoravtaler må på plass så
fort som mulig, og før hingstekatalogen skal til trykking.»

Sak 30/22
Årshjul / strategiplan
Landslaget har mottatt brev fra NHS med spørsmål om hva de ønsker av NHS.
Tiltakene i handlingsplanen for de nasjonale rasene må diskuteres og LD må prioritere hvilke
tiltak det er viktig at NHS prioriterer i 2022 for dølahesten.
NHS ønsker at det identifiseres flere bruksområder for dølahest på NHS slik at dette er med
på å tydeliggjøre rollen som nasjonalt senter for dølahest.
Landslaget står som ansvarlig for en del av tiltakene i handlingsplanen for de nasjonale
rasene, og bør derfor benytte anledningen til å diskutere hvilke prioriteringer de selv har for
2022, og ikke bare hvilke NHS skal prioritere. Mulig det trengs bistand fra NHS på noen av
tiltakene vi står som ansvarlig på.
Det er også kommet inn forslag om at det legges mer kjøreaktivitet til Starum da dette er et
nasjonalanlegg for kjøring.
Foreningen Arbeidshesten har kommet med forslag om fagskoleutdanning i brukshestkjøring,
deltid, 2 år.

Vedtak:
«Leder i informasjonsutvalget presenterte utkast til årshjul for styret. Årshjul for styrets
arbeid ansees som opprettet og vil videreutvikles forløpende. Arbeidet med strategiplanen
fortsetter med årshjulet som utgangspunkt.
Søndag ble det avholdt møte med administrerende direktør, administrasjonssjef og
avdelingsleder utdanning ved Norsk Hestesenter for en forventningsavklaring angående hva
LD forventer av NHS som en tredeling mellom 1) sekretærfunksjonen, 2) Nasjonalt Senter for
Dølahest og 3) Norsk Hestesenter som kompetansesenter for hele heste-Norge. Styret
arbeider videre med å utforme en liste med konkrete prioriteringer til NHS, forankret i
Handlingsplanen.»

Sak 31/22

Jubileumssløyfer

Vedtak:
«Styret støtter valg av leverandør. Linn sjekker ut små modifiseringer angående størrelse.
Endelig vedtak gjøres på sirkulasjon. Det taes sikte på å dele ut jubileumssløyfe til alle stilte
dølahester og deltakere på DHM, Høstfest med Dølahest, samt alle startende ekvipasjer
under jubileumsutstillinga på Stavsplassen i 2022.»

Sak 32/22
Dommeroppnevning hingsteutstilling 2022
Styret har fått tilsendt oppdatert liste over aktive dølahestdommere.
Styret må også ta stilling til hvem som skal engasjeres som fremmedrytter.
Vedtak:
«Styret vedtar at leder i avlsutvalget fristilles fra sitt verv og sine ansvarsområder på vegne
av Landslaget for Dølahest under årets hingsteutstilling, og stilles til disposisjon som
kåringsdommer i 2022.
Norsk Hestesenter gis fullmakt til å velge mellom alle godkjente kåringsdommere (D).
Ved behov kan andre dommere (d) benyttes til å dømme i åpen klasse. Sekretær meddeler
avlsavdelingen om vedtaket og styret legges på kopi.
Leder i avlsutvalget trådte ut av møtet under diskusjon og vedtak angående fristilling fra eget
verv under hingsteutstillingen
Fjorårets fremmedkusk og fremmedrytter for UB-hingstene, Frank Skubberud og Stine Ekra,
har stilt seg til disposisjon etter ønske fra styret og ble enstemmig gjenvalgt for 2022.
1.vara trådte ut av møtet ved valg av fremmedrytter og fremmedkusk under UB 2022 grunnet
inhabilitet.»
Sak 33/22
Invitasjon fra Grevagården
Landslaget har mottatt invitasjon for to personer til å overvære hingsteutstillingen på
Grevagården. Styret må diskutere hvem som skal dra og hva styret dekker av utgifter i
forbindelse med turen.
Vedtak:
«Landslaget for Dølahest ser på dette som et viktig samarbeid og en lærerik kanal å holde
åpen, og takker Föreningen Nordsvenska Hästen for invitasjonen. LD sender to
representanter for å overvære hingsteutstillingen på Grevagården. Styreleder og leder i
avlsutvalget (som også er dommer) tar sikte på å reise, så lenge smittesituasjonen tillater det.
Organisasjonssekretæren meddeler FNH at LD takker ja til invitasjonen, og det vedtas
samtidig at det inviteres to representanter fra Föreningen Nordsvenska Hästen til årets
hingsteutstilling på Stavsplassen. Landslaget dekker overnatting og to billetter til
festmiddagen for disse representantene. Organisasjonssekretæren sender ut invitasjon til
FNH fortløpende.»

Sak 34/22
Arbeidspakke 3 - prosjekt Fenomen
Det er satt opp møte om dette temaet 15.februar og Caroline Haadem ønsker innspill til
hvordan rekruttere hopper til prosjektet. Hvilke slipp skal prioriteres, og hva slags mulighet er
det for å få undersøkt alle hoppene. Er dette et prosjekt styret ønsker å støtte.
Vedtak:
«Styret tar orienteringen til etterretning og stiller seg positive til å bidra økonomisk til
prosjektets gjennomføring. Styret kommer tilbake til omfanget av dette mer konkret i neste
møte. Leder i avlsutvalget tar med styrets innspill i møtet 15.2.22.»

Sak 35/22
Jubileumsutstilling
Jubileumsutstillingskomiteen søker om å få bevilget kr. 7.000 for å leie inn arrangørklubb til å
avholde stevne samme helg. Lokale klubber er avhengig av økonomisk kompensasjon for å
kunne bidra.
Forslag til vedtak:
Styret bevilger kr. 7.000,Vedtak:
«Styret bevilger kr. 7.000,- hvis nødvendig og gir jubileumskomiteen mulighet til å gå for den
arrangement-formen og arrangørklubben som kreves for å gjennomføre.»

Sak 36/22
Dølahestcupen
Hva vil vi med Dølahestcupen? Resultater 2021 legges frem på møtet. Aktivitetsutvalget
ønsker å beholde cupen for å stimulere til stevnestart, men å kåre årets dølahest gjennom
avstemming slik at flere ulike typer hester kan vinne!
Forslag til vedtak:
Aktivitetsutvalget får fullmakt til å vedta reviderte statutter til cupen, samt å lage nytt
opplegg for årets dølahest, som bringes tilbake til styret.
Vedtak:
«Aktivitetsutvalget får fullmakt til å vedta reviderte statutter for cupen, samt å lage nytt
opplegg for årets dølahest, som bringes tilbake til styret.
Årets Dølahest 2021 kunngjøres på nett fortløpende. Leder i aktivitetsutvalget orienterer
hjemmesideansvarlig. Utdeling foregår på et senere arrangement, der prisvinner inviteres og
oppfordres til å møte med hesten.»

Sak 37/22
•
•
•

Orienteringer

Status DMH – Linn orienterer
Gavepremier sesongen 2022 – Aktivitetsutvalget og Linn jobber med en oversikt over
dette.
Oppfølging av invitasjonen til hingsteeierne – skal lokallag kontakte hingsteeierne
direkte eller hvordan ønskes dette gjort?

Vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning. Leder i aktivitetsutvalget sørger for at det sendes ut
melding til lokallagene, der de bes om å oppfordre egne hingsteeiere til å melde sin avlshingst
til pauseunderholdningen under hingsteutstillingen på Stav.»
Sak 38/22
Utforming, godkjenning og distribuering av referater
Styret ønsker effektivisering av saksgang vedrørende utarbeiding og godkjenning av referater.
Styret har mottatt ønske fra lokallag om at utsending av referater på e-post ønskes gjenopptatt.
Viktig at referat fra sirkulære styremøter distribueres så snart saken er avsluttet og vedtatt.
Vedtak:
«Referater utarbeides fra NHS første virkedag etter avholdt møte. Styret får to dager til
godkjenning sirkulært. Ingen tilbakemelding på referat til godkjenning ansees som at referatet
er godkjent uten merknader. Godkjente referater sendes fortløpende til hjemmesideansvarlig
for publisering, og sendes samtidig til lokallagene på e-post fra organisasjonssekretæren.»
Sak 39/22
•

Eventuelt

Leder i informasjonsutvalget orienterte om status for ny bestillingsrunde av
dølahestkofte.

Vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning.»

Ref. M.R

