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Sak

112/22 Godkjenning av dagsorden og saksliste

Vedtak:
«Dagsorden og saksliste godkjennes uten merknader».

Sak 113/22 Høstmøte 2022
Høstmøtekomiteen har kommet med forslag til program.
Vedtak:
«Styret godkjenner det foreslåtte programmet og gir komiteen fullmakt til å arbeide videre
med Høstemøtet og gjøre avtaler med foredragsholdere. Endelig program ferdigstilles så fort
som mulig slik at påmeldingen kan åpne. Det legges opp til et variert program med mye faglig
påfyll og rom for gode diskusjoner. Nestleder tar kontakt med hotellet for å sy sammen riktige
pakkepriser».

Sak 114/22 Årshjul
Gå igjennom saker på årshjulet som skal gjennomføres høsten 22.
Vedtak:
«Årshjulet ble gjennomgått og planlagte arbeidsoppgaver for høsten 22 ble fordelt og
drøftet».

Sak 115/22 Høringsinnspill, Stortingsmelding om dyrevelferd
Styret jobber videre med utforming av høringsinnspill som oversendes NHS innen fristen
15.8.22.
Vedtak:
«Det settes opp eget møte førstkommende tirsdag 9.8.22 for ferdigstillelse av
høringsinnspillet ifm. sak 115/22.».

Sak 116/22 Endring i vaksinasjonsbestemmelser
Styret er gjort kjent med at medlemmer, ved en tilfeldighet, har kommet over nye
vaksinasjonsbestemmelser på NHS sin hjemmeside. De nye bestemmelsene trådte i kraft fra
01.11.21. Endringene oppleves som lite kommuniserte fra NHS sin side. Som en mulig
konsekvens kan flere unge hester (grunnvaksinert etter 1.11.21) stå uten godkjent
grunnvaksine ift. NHS sitt reglement, som bla. gjelder utstillinger. Dette fordi det er gjort
vesentlige endringer i intervall, spesielt for grunnvaksine B.
Vedtak:
«Leder i aktivitetsutvalget kontakter veterinær ved NHS for redegjørelse».
Sak 117/22

Eventuelt

Oppfølging av sak 96/22
Kommunikasjon med veterinærer etter hingsteutstillingen.
Evaluering av kjøreprøver
Styret har mottatt forespørsel fra medlemmer om det er aktuelt med en evaluering av dagens
bruksprøver.
Dølahestmesterskapet 2022
Leder i aktivitetsutvalget orienterte om status for mesterskapet og påmeldingen som avsluttes
03.08.22.
Forbedret innrapportering av bedekninger
Det har kommet forslag til neste møte om mulighet for utbedring av dagens bedekningslister.
Det ønskes et system som tillater hingsteholder å gjøre aktuelle tilleggsregistreringer relatert
til bla. veterinær oppfølging og antall brunster hoppa var hos hingsten.
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