
     

             

 

JB/bkl/02.01.23 

Referat fra styremøte 36/2022 

Landslaget for dølahest 

Onsdag 7. desember 2022 kl. 20.00 

 

Innkalt: 

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

Maren S. Rognskog (1.vara), Hege B. Mikkelsen (2.vara) og Ann Kristin Hoff. 

 

Ann Kristin Hoff deltok i saker vedr. økonomi. 

Johan Brandstad fratrådte i sak 198/22 og 204/22 punkt 2. 

 

Til stede: 

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

Maren S. Rognskog (1.vara), Hege B. Mikkelsen og Ann Kristin Hoff. 

 

 

 

**************** 

 

 

Sak 195/22   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak: 

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 196/22  Godkjenning av styrereferat 35/22 

Vedtak: 

«Referatet godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 197/22  Dølahestmesterskap 2023 

Janne Dalby i Vestoppland dølahestlag er kontaktet for å høre om de kan være arrangør.  

 

Vedtak:  

«Styrer avventer tilbakemelding fra Nasjonalt senter for Dølahest om å stille som arrangør 

for neste års DHM.» 

 



Sak 198/22  Følgeskriv hoppekvoter 2023 

Avlsutvalget har tatt inn igjen to momenter i følgeskrivet som ble foreslått tatt bort ved siste 

behandling i styret, og foreslår at disse blir tatt inn i endelig følgeskriv. 

Vedtak:  

«Styret vedtok følgeskrivet til hoppekvoter med de foreslåtte endringer. Hoppekvoter for 

avlssesongen 2023 blir publisert før 1.1.2023 

Leder og 1.vara forlot møtet under behandling av sak 198/22.» 

 

Sak 199/22 Avlsplan for avlsesongen 2023 

Skal avlsutvalgets forslag til ordlydsendringer tas inn?  

Plan for framdrift i forhold til innkommet forslag fra lokallag. 

 

Vedtak: 

«Avlsutvalgets forslag til ordlydsendringer tas inn i avlsplan for kommende sesong. 

Leder i avlsutvalget rådfører seg med NHS angående innkommet forslag fra lokallag om 

revidering av avlsplan.»  

 

 

 

Sak 200/22  Webinarer 

Det er behov for en mer stabil og fast løsning for kommende webinarer. Infoutvalget anser 

webinar som en svært viktig del for å kunne inkludere medlemmer fra hele landet. Det er 

ønske om å gå for en office business løsning til kr 110,20,- pr mnd pr bruker. Hvor mange 

brukere man skal ha må diskuteres i styret.  I denne løsningen ligger også muligheten for å 

kunne dele dokumenter mellom styret, utvalg og sekretær digitalt noe som gjør arbeidet 

lettere. I tillegg vil all historikk være lagret på ett sted.  

Vedtak: 

«Styret velger å la saken bero etter orienteringen fra regnskapsfører. Regnskapsfører vil 

sjekke muligheter for digitale løsninger via NHS og komme tilbake til styret med ny 

oppdatering.» 

 

 

 

Sak 201/22  Medlemsinfo  

Under årets høstmøte kom det frem ett ønske om tettere dialog mellom hovedstyret, 

lokallagstyrene og medlemmer. Infoutvalget ønsker derfor å gå for ett digitalt infobrev som 

sendes ut kvartalsvis. Her skal styret, Norsk Dølahestsenter og alle utvalg kort redegjøre for 

arbeidet som er gjort og hva som kommer. Gjerne også frister for høringsinnspill, 

arrangementspåmeldinger, webinarer eller innsending til blad/hjemmeside. Se vedlagt mal 

som forslag. 

 



Vedtak: 

«Styret drøfter ulike synspunkter på saken om nyhetsbrev. Det er enighet om at dialogen med 

lokallag bør styrkes, men at behovet for nyhetsbrev bør kartlegges nærmere. Styret vedtar å 

initiere et nytt teams-møte med lokallagslederne på nyåret, der videre dialog og evt. ønsker 

fra lokallagene angående kommunikasjon vil være naturlige tema.» 

 

 

 

Sak 202/22  Dølahestkofte 

Ved bestilling av dølahestkofter var det ett krav fra produsenten om et minsteantall på 100 

kofter for at det skulle bli produksjon. Det ble bestilt 76 kofter fra medlemmene. Styret i 

Landslaget vedtok å bestille opp de 24 ekstra slik at det skulle bli en produksjon. Disse 

ankommer høyst sannsynlig før jul og skal selges ut til medlemmer. De som forhåndsbestilte 

har betalt kr 1475,- pr kofte. Infoutvalget har forslag på pris pr kofte til 1500,- + frakt. 

Koftene blir sendt til Norsk Hestesenter og sendes ut derfra. Bestillinger må gjøres via epost 

til leder av infoutvalget når de har ankommet.  

Vedtak: 

«Styret setter utsalgspris for innkjøpte dølahestkofter til 1750 kr.» 

 

 

Sak 203/22  Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe som skal jobbe 

med evaluering og videreutvikling av dommerutdanningen 

Landslaget har mottatt mail fra Norsk Hestesenter hvor de ønsker forslag på representant til 

arbeidsgruppe som skal se på evaluering og videreutvikling av dommerutdanningen. Dette er 

et punkt som er nedsatt i handlingsplanen til NHS. Frist for dette er 15.12.22 

 

Vedtak:  

«Styret oppnevner leder i avlsutvalget, Olav Stormorken, som Landslagets representant i 

arbeidsgruppen. Leder meddeler dette til NHS.» 

 

 

 

Sak 204/22  Orienteringer 

1. Orientering om status for avlsmidler v/ Ann Kristin Hoff  

a. Status 2022 

b. Diskusjon rundt kontoplan mtp. best mulig oversikt over ulike aktiviteter, 

arrangementer og prosjekter 

Vedtak: 

«Styret tar orienteringen til etterretning og vil samarbeide videre med 

regnskapsfører for best mulig løsning angående kontoplan og medlemsoversikt».  

2. Utbetaling av støtte til Hingst i distrikt  



a. Ønskes vedtatt basert på gjenstående avlsmidler 

Vedtak: 

 «Avlsstimulerende midler utbetales til berettigede lokallag og hopper som har 

søkt om tilskudd til hingst i distrikt i 2022. Nestleder orienterer om nøyaktig 

fordeling tilbake til styret (han må finne ut av hvor mange av Jæren sine som 

er berettiget tilskudd iht innavlsgrad på tenkt avkom).» 

 

Leder og 1.vara forlot møtet under behandling av saken angående hingst i 

distrikt.  

 

 

 

Sak 205/22  Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

 

 

Maren S. Rognskog ref. 


