
     

             

 

JB/bkl/13.02.23 

Referat styremøte 3/2023 

Landslaget for dølahest 

Onsdag 01.02.23, kl. 20.15 

 

Innkalt: 

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

Maren S. Rognskog (1.vara), Hege B. Mikkelsen (2. vara) og Ingvild Arnesen (3. vara). 

Ann Kristin Hoff var innkalt til de sakene som omhandlet økonomi. 

 

Til stede 

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

Maren S. Rognskog (1.vara), 

Ann Kristin Hoff i sakene som omhandlet økonomi. 

 

 

 

Referat 

 

 

Sak 13/23   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak:  

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 14/23  Godkjenning av referat 1/23 og 2/23 

Vedtak: 

«Referatene godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 15/23  Oppnevning av kåringsdommere 2023 

Styret hadde fått tilsendt oversikt over godkjente dommer for dølahest pr. 30.01.23. 

 

Vedtak: 

«Sak 15/23 utsettes til neste møte. Leder forespør oppdatert liste fra NHS og sørger for 

innkalling av 2. og 3.vara pga. habilitetsvurderinger innad i styret. 

Leder i avlsutvalget og 1.vara forlot møtet under behandling av sak 15/23.» 



Sak 16/23  Utleie av lagsvogner 

Det har kommet forespørsel om utleie av lagsvognene. 

Vedtak:  

«Vognene lånes ut vederlagsfritt til lokallagene på forespørsel. Det skrives kontrakt hvor det 

fremkommer erstatning ved evt skade på vogner. Lokallagene sørger for transport t/r NHS. 

Det avtales en sum for leie. Vognene ønskes flyttet fra Stav til Starum hvor det kan avtales 

oppbevaring og vedlikehold.» 

 

Lokallag kan låne, NHS kan låne mot vedlikehold og administrasjon – utenforstående må leie. 

Leder kontakter dølahestsenteret med forespørsel om administrasjon og utarbeiding av 

leiekontrakt etc.  

 

 

Sak 17/23  Røntgen av hingster 

Avlsutvalget hadde fått en henvendelse om hvordan røntgen av førstegangsviste hingster skal 

håndteres ved Nasjonalt senter for N/L hest under vårens hingsteutstilling. 

 

Vedtak: 

«Styret vedtar at dølahingster meldt Nasjonalt Senter for nordlandshest/lyngshest kan røntges 

når de ankommer utstillingen. Bildene sendes Formo/Enerstvedt så fort som mulig for 

avlesning. Her må det gjøres avtaler med veterinærene i forkant, slik at disse internt kan 

avklare prosedyrer og krav til bilder. 

Det må publiseres info til eiere av dølahingster i den nordlige landsdel, slik at de har 

mulighet til å møte til førstegangskåring ved NSNL. Dette for evt å fange opp så mange 

hingster som mulig, og opplyse de av hingsteeierne som ikke er klar over dette. Her må det 

presiseres hva som kreves av hingstene, innmeldingsfrist og at innmelding går til NSNL, og 

ikke til Stav.»  

 

Det blir utarbeidet svar på forespørsel ang. røntgenprosedyrer til Christine Borch, samt 

formidlet andre hingsteeiere via sosiale medier. 

 

 

Sak 18/23  Årsregnskap 2022 

Styret hadde fått tilsendt foreløpig årsregnskap for 2022 med noter og kommentarer. 

 

Vedtak:  

«Regnskapsfører orienterer om status for årsregnskap for 2022. Styret gjennomgår foreløpig 

regnskap og diskuterer hvilke endringer som skal foretas vdr. oppsett/kontoplan, noter mm. 

Nestleder fortsetter dialogen med regnskapsfører.»  

 

 

 

 



Sak 19/23  Teams Onedrive pakken 

Det er ønske om å oppgradere Teams og Onedrive. Dette for å forbedre e-post og bruk av 

teams og lagring av filer. Dette vil ha en årlig kostnad på kr. 15.000,-. 

 

Vedtak: 

«Styret bevilger kr. 15.000,- til årlige oppgraderinger av Teams/Onedrive.»  

 

 

Sak 20/23  Hingsteutstilling 2023 

Det ble avholdt samarbeidsmøte den 30.01.22 mellom Stav, NHS og LD. Styreleder 

orienterte. 

 

Vedtak: 

«Styret tar orienteringen til etterretning. Situasjonen rundt Stavsplassen nærmer seg en 

avklaring, og Øyer Kommune har gått inn for å kjøpe eiendommen for å sikre videre drift.» 

 

 

Sak 21/23  Eventuelt 

 

- Valg av ny representant til Representantskapet ved NHS. 

Vedtak:»Olav Stormorken (tidligere vara) overtar etter Stein Bentstuen som møtende 

representer for LD. Maren Rognskog velges som personlig vara for Olav 

Stormorken.» 

- Neste møte blir onsdag 8.2.23, klokken 20:00. 

 

 

 

 

Maren S. Rognskog – ref.  


