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Referat
Styremøte 11/2022
Landslaget for dølahest
Onsdag 09.03.2022
Innkalt:
Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen,
Maren S. Rognskog
Frafall:
Ingen

Sak 40/22
Godkjenning av dagsorden og saksliste
Forslag til vedtak:
«Godkjent uten merknader»
Vedtak:
«Godkjent uten merknader.»

Sak 41/22
Ferdigstillelse av årshjul
Landslaget hadde fått tilsendt Norsk Hestesenters årshjul og forsøker på best mulig måte å
samkjøre disse to årshjulene.
Forslag til vedtak:
Årshjul ferdigstilles og tilpasses Norsk Hestesenters årshjul.
Vedtak:
«Årshjul ferdigstilles og tilpasses Norsk Hestesenters årshjul. Leder i informasjonsutvalget
sender kopi av årshjul til alle styremedlemmer.»

Sak 42/22
Dyrsku’n 2022
Dyrsku’n arrangeres 09.-11.september 2022. Landslaget har en løpende avtale om
bryllupskjøring med tospann i samarbeid/på rullering sammen med Norges Fjordhestlag.
Det vil også bli satt opp en stand i samarbeid med Foreningen Arbeidshesten.

Vedtak:
«Den løpende avtale om bryllupskjøring som er inngått mellom LD, NFL og Dyrsku’n,
utløper i 2024. Leder i aktivitetsutvalget forhører seg med Norges Fjordhestlag om de har et
tospann som kan være egnet for oppdraget i 2022, og starter opp planlegging av stand. Leder
i aktivitetsutvalget gir samtidig tilbakemelding til Foreningen Arbeidshesten om at de er
velkomne til samarbeid rundt stand under årets Dyrsku’n.»

Sak 43/22

Sponsorutvalget

Vedtak:
«Nestleder orienterte om status for sponsorer. Sponsorutvalget fremlegger forslag til
pakkeløsning fortløpende. Saken prioriteres.»

Sak 44/22
•

Orienteringer

Brev av 04.03.22 Fra Landbruks- og matdepartementet med invitasjon til dialog- og
innspillsmøte med aktører i hestesporten og norsk hestenæring

Vedtak:
«Leder spør NHS og Nasjonalt Senter for Dølahest om de kunne tenke seg å representere
landslaget i dette møtet, gjerne som et samarbeid mellom LD, NFL og LNL. Dette for å kunne
gi en bedre fremstilling av felles utfordringer for alle de tre utrydningstruede nasjonale
hesterasene gjennom én lengre presentasjon fremfor tre korte med mye av samme tematikk.
Styret registrerer at fjordhesten og nordlands-/lyngshesten er «representert» både ved egen
raseorganisasjon, samt at deres nasjonale sentra også er invitert til møtet. Det samme er
Norsk Hestesenter. Nasjonalt Senter for Dølahest er ikke invitert. Leder tar ansvar for å
påpeke ovenfor NHS viktigheten av at de også taler Nasjonalt Senter for Dølahest sin sak i
møtet.»
•

Teamsmøte med alle lokallagene – styret i LD planlegger og gjennomfører dette.

Vedtak:
«Styret takker for invitasjonen, og stiller med flere representanter i møtet med lokallagene
som er planlagt 23.mars. Organisasjonssekretæren gir tilbakemelding om dette til
lokallagene. Leder, nestleder, leder i informasjonsutvalget og leder i avlsutvalget stiller, samt
1. vara i styret. Leder i aktivitetsutvalget møter også dersom det lar seg gjøre tidsmessig.»

•

Mail av 22.02.22 fra samarbeidsmøte i lokallagene.

Vedtak:
«Styret er glade for innspill og engasjement i lokallagene. Brevet besvares av
organisasjonssekretæren med ønske om at det redegjøres for hvilke lag som står bak
innsendingen av saker, før de behandles. Mange av sakene er allerede i prosess, og noen er
det allerede styrevedtak på som stemmer godt overens med innsendte innspill.»
•

Søknad fra Lena Erfjord om dekke av egenandel for dommerkurs vår 2022.

Vedtak:
«Nestleder innhenter oversikt over hvilke dølahestdommere som deltok på dommerkurs våren
2022 og hvilken egenandel som er betalt av den enkelte. Nestleder sørger for at disse
egenandelene refunderes i sin helhet for samtlige dølahestdommere som deltok på vårens
samling.»

Sak 45/22
Eventuelt
Ingen saker.
Sak 46/22
Medlemskontingent
Det har kommet tilbakemeldinger om problemer ift. utsending av medlemskontingenter. Et
betydelig antall medlemmer har ikke mottatt e-post med faktura for medlemskap. Dette skal
skyldes innlagte sperrer for enkelte e-postadresser som hindrer mottakelse av masseutsendt epost.
Vedtak
«Styret oppfordrer alle medlemmer som ikke har mottatt faktura for medlemskontingent for
2022 om å ta kontakt. Det er svært viktig at vi ikke taper medlemmer, og at alle får betalt
kontingent i god tid før b.la. hingstekatalogen skal sendes ut.
Styret vedtar at alle fakturaer som står som ubetalt på purredato 1.4.22 sendes ut per post fra
NHS.»

Referent
Maren Rognskog

