
     

             

 

JB/bkl/01.12.22 

Referat fra styremøte 35/2022 

Landslaget for dølahest 

Torsdag 24.11.22, kl. 20.00 

 

Innkalt: 

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

og Maren S. Rognskog  

 

Til stede: 

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

og Maren S. Rognskog  

 

 

 

Referat 

 

 

Sak 189/22   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 

Vedtak:  

«Dagsorden og saksliste godkjent med de merknader som er tilkommet.» 

 

 

Sak 190/22  Søknad om refusjon av egenandel dommersamling 2022 og andre 

løpende utgifter. 

Styret har mottatt søknad om refusjon for deltagelse på dommersamling oktober 2022. 

 

Vedtak: 

«LD dekker automatisk egenandel til dommersamling for de dommerne som er oppnevnt av 

organisasjonen. Disse dommerne ønskes ikke fakturert privat – det ønskes at LD mottar 

samlefaktura fra NHS. Liste over berettigede dommere ble gjennomgått. 

I tillegg vil Landslaget for Dølahest dekke egenandel for alle inviterte dommere på 

rasespesifikke dommersamlinger.  

Leder meddeler NHS hvilke dommere som er berettiget refusjon av egenandel fra LD og 

drøfter mulighet for samlefaktura.» 

 

 



Sak 191/22  Fellessøknad om prosjektmidler 2023  

Landslaget for dølahest, landslaget for N/L hest og Norges Fjordhestlag søker i felleskap om 

prosjektmidler 2023. 

 

Vedtak: 

«Styret drøftet forslag til fellesprosjekter fra LD, NFL og LNL. Styrets innspill sammenfattes 

og meddeles de andre organisasjonene.» 

 

 

Sak 192/22  Felles hingstekåring på Stav, døl, N/L hest og Gypsy Cob. 

Norsk Hestesenter har henvendt seg til landslaget for et mulig samarbeid om å avholde en 

felles kåring for disse tre rasene i 2023. 

 

Vedtak: 

«Leder meddeler NHS at Nordlandshest/lyngshest, Gipsy Cob og spesialraser ønskes 

velkommen til å avholde sine hingsteutstillinger sammen med LD i 2023. Dette under 

forutsetning at de aktuelle organisasjonene bidrar til gjennomføringen og at det finnes rom 

for hensiktsmessige justeringer av tidsskjema/gjennomføring ved behov.»  

 

Sak 193/22  Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. 

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut høringsnotat med frist 29.11.22. Saken var oppe 

på styremøte 34/22 uten at det ble fattet vedtak. Landslaget ønsker om mulig å sende inn 

felles høringsvar sammen med Landslaget for N/L hest og Norges Fjordhestlag 

 

Vedtak: 

«Styret fikk fremlagt forslag til felles høringsinnspill fra de truede, nasjonale hesterasene. 

Styret stiller seg bak tilsendte innspill, uten tilføyelser. Leder meddeler leder for Norges 

Fjordhestlag at dette kan sendes inn innen fristen 29.11.22.» 

 

 

Sak 194/22  Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Maren S. Rognskog 

Ref. 


