
     

             

 

JB/bkl/02.01.23 

Referat fra styremøte 37/2022 

Landslaget for dølahest 

Tirsdag 20. desember 2022 kl. 20.00 

 

Innkalt: 

Johan Brandstad, Kjetil Fredheim, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen, 

Maren S. Rognskog  

 

Til stede: 

Johan Brandstad, Kjetil Fredheim, Olav Stormorken, Katharina Sørensen, Maren S. Rognskog  

 

 

Referat 

 

 

Sak 206/22   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak:  

«Dagsorden og saksliste godkjent med de innspill som var tilkommet.» 

 

 

Sak 207/22  Avlsplan for sesongen 2023 

 

Vedtak: 

«Styret vedtar at vedlegg 9 sendes ut på høring til alle lokallag omgående. Høringsfristen 

settes til 15.02.2023. Fristene i avlsutvalgets forslag til høringsskriv endres og godkjennes for 

utsending fra organisasjonssekretæren.  

Eventuell endring av ordlyd i vedlegg 9 tas inn i gjeldende avlsplan innen 15.03.2023. 

 

Styret innstiller på å foreta en full revidering av avlsplanen i løpet av 2024, med ikrafttredelse 

av revidert avlsplan fra sesongen 2025, etter ønske fra lokallagsledermøtene. Styret ser på det 

som en styrke at bla. Utstillingssystemet (vektet helhetskarakter mm.) får virke 4-5 sesonger 

før en hovedrevidering foretas. Behov for mindre justeringer kan tas opp til diskusjon 

underveis, men en full revidering (som etterspurt) åpner for større endringer i viktige 

hovedtrekk. Ved å vente med hovedrevideringen til 2024 har man et bedre grunnlag for å 

vurdere hvilke justeringer som evt. trengs.» 

 



 

Sak 208/22  Ferdigstillelse av felles søknad om prosjektmidler 

Vedtak: 

«1.Vara utformer utkast til fellessøknad for prosjektmidler til gjennomsyn.»  

 

 

Sak 209/22  Søknad om faste midler 

Vedtak: 

«1.Vara utarbeidet utkast til prioriteringsliste for faste avlsmidler etter instruks fra styret.» 

 

Sak 210/22  Rapportering av faste midler 

Vedtak: 

«Nestleder fyller ut rapporteringsmal for gjennomgang på neste møte 28.12.22.» 

 

Sak 211/22  Eventuelt 

- Det ble påpekt at vedtektsendringene som ble vedtatt under landsmøtet må inn på 

hjemmesiden.  

- Brønnøysundregisteret må oppdateres. Leder følger opp. 

- Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må utsendes innen årsskiftet. Leder 

følger opp og avtaler med organisasjonssekretæren.  

 

Første møte i 2023 foreslås avholdt 4.januar.  

 

 

 

 

Maren S. Rognskog ref. 


