Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (10/17) 08.08.2017
Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Ingrid Sponheim
(referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL).
Forfall: Benedichte Hilt Mangerøy
Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte
Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post.
Vedtak: Protokollen er godkjent

Gjennomgang planer 2017:
Organisasjon
Felles medlemsregister med innkreving av medlemskontingent
Bidra til å øke medlemsmassen
Deltakelse i samarbeidsutvalg med de andre norske rasene i saker av felles karakter
Være en aktiv part i videreutvikling av NSNL i samarbeid med deres ledelse
I samarbeid med NHS overvåke innavlssituasjonen i rasen, og ev. sette inn nødvendige tiltak
I samarbeid med NHS utrede muligheten for en eller flere lesetilganger direkte til
Sportssystemet.
❖ Oppgradere hjemmesiden, nettbutikk m.v.
❖ Utarbeide ny samarbeidsavtale med NSNL
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖ Finne rimeligere måte å arrangere landsmøtene
❖ Vurdere reduksjon av antall medlemsblad til 3
❖ Oppfølging og gjennomføring av prosjekt

Status:

-

-

-

NSNL er i gang med å etablere felles medlemsregister
Ingen konkrete tiltak er satt i gang, men den nye nettløsningen vil være til fordel for
medlemmene mtp informasjon o.l.
Leder og nestleder har jevnlige samarbeidsmøter med LD og NFL, kontakten med
NSNL har vært god hittil i 2017 og daglig leder der blir nå med på styremøter der det
er felles saker
Samarbeidet med NHS vedr innavlsovervåkning er god. Vi har fått de listene og
rådene vi har ønsket, hoppeeiere har fått avlsrådgiving denne sesongen og NHS har
bidratt i hoppeprosjektet.
Lesetilgang til sportssystemet er ikke avklart enda.
Det jobbes med å få i stand møte med utvalgte leverandører og de andre aktørene.
Samarbeidsavtale med NSNL er underskrevet.
Vi ønsker å arrangere landsmøtet 2018 på Starum i regi av landslaget (se egen sak).

-

Antall medlemsblad er redusert fra 4 til 3 i 2017.
Rapporter for prosjekt 2016 er levert inn til NHS. Det største prosjektet
(ungheststasjonene) har hatt evalueringsmøte i juli.

❖ Avlsplan: jobbe langsiktig med endringer og tilpassinger gjennom avlsutvalget og med god
involvering av hele organisasjonen
❖ Søke tilskudd til avlsfremmende tiltak/aktivitet fra NHS og andre aktuelle aktører
❖ Stimulere til økte bedekningstall og aktivitet ved å yte ulike støtteordninger og premier til
utstilling
❖ Arbeide videre med bruksprøver med målsetting om mer data, ikke nye prøver
❖ Forberede rutiner for testing av sølvgen i forbindelse med føllregistrering
❖ Være aktiv part i planlegging og gjennomføring av hingstekåringene
❖ Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse på aktuelle fagseminar/prosjekter
❖ Samarbeid om medlemsmøte med avlsfaglige tema
❖ Være pådriver for igangsetting av prosjekter og forsking på aktuelle tema for rasen innen avl,
helse og bruk
❖ Få unghestprosjektet inn i faste rammer
❖ Utrede og samarbeide med NSNL om prosjekt brukshest
❖ Bidra aktivt i hoppeprosjektet og involvere NSNL

Status:
-

-

Avlsutvalget holder nå pr dags dato å ferdigstille utkast til revidert avlsplan til å sende
ut på høring til lokallagene ca 15. August.
Det er søkt og tildelt prosjektmidler fra NHS for 2017.
Det blir mulig å søke på hamningstilskudd og transporttilskudd. Foreløbig er 5 hopper
tatt inn i hoppeprosjektet og da ført til hingst.
Ingrid har deltatt i arbeidsgruppa for bruksprøver. Arbeidet er kommet så langt nå at
nye skjema er klart til å testes ut på fire utstillinger nå i høst.
Testing av aktuelle hopper og føll må dessverre utsettes til neste år pga manglende
økonomi. Det må søkes om egne midler for å få dette til.
Vi har deltatt på alle planleggings- og evalueringsmøter ifb med hingstekåringene. Det
skal snart holdes møte for å planlegge neste års kåringer.
Det har ikke vært deltagelse på fagseminar hittil i år. Unghestprosjektet har hatt et
evalueringsmøte.
NFL og LD skal ha medlemsmøte til høsten med avlsfaglige tema, vi har dessverre
ikke økonomi til å delta, men vi tar en endelig avgjørelse på det til høsten.
LNL har gitt sine synspunkt og ønsker til forskningsmiljøet på NMBU som har sendt
søknad til det norsk-svenske forskningssamarbeidet i juni 2017. En stor del av denne
søknaden er av verdi for rasen vår, og vi har signalisert at vi vil sende støttebrev til
søknaden dersom den går videre til neste runde i prosessen. Det jobbes også med de
egne prosjektene LNL der har fått tildelt midler fra NHS.
Ungheststasjonen går nå inn i en permanent form på NSNL fra høsten 2017.

-

Inngår i samarbeidsavtale med NSNL, prosjektet har foreløbig ikke kommet i gang
med planlegging og prosjektering.
Det har blitt jobbet mye med hoppeprosjektet hele avlssesongen. Foreløbig er 5
hopper sendt til hingst via prosjektet. Vi ser at det er en stor utfordring med
manglende rapportering til NHS om døde og solgte hopper. LNL vil vurdere å kjøpe
ett eller flere føll via prosjektet til NSNL.

❖ Bidra til NM-arrangement for rasen
❖ Bidra til mer profesjonelle oppvisninger på store arrangement, både alene og i samarbeid med
andre
❖ Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav bl.a. med eget raseløp under ponnilandsleiren.
Samarbeide med DNT. bl.a gjennom ”Til Start- prosjektet
❖ Ha en god dialog med NRYF om arrangering og tilpasning av regler for rasespesifikke mesterskap
som NM
❖ Videreføre arbeidet med markedsføring
❖ Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på mange arenaer
❖ Videreføre og revidere Fokus Unghest
❖ Arrangere lotteri og andre inntektsbringende aktiviteter for å øke inntekten.

-

-

-

-

Lokallaget i Midt-Norge har fått tildelt NM i 2018. Arbeidsgruppe som skal gå
gjennom statuttene er nedsatt.
Foreløbig er det ikke gjort noe vesentlig for å forbedre oppvisningene på større
arrangement fra LNL sin side. Det er behov for et aktivitetsutvalg under Landslaget
som kan ta det overordna ansvaret for å drive den type arbeid.
Samarbeidet med DNT fortsetter fra 2016, og deres rekrutteringssatsing er åpen for
rasen. Det var ikke mulig å få til eget raseløp under ponnitravleiren pga stor
nivåforskjell på de påmeldte ekvipasjene.
Arbeidsgruppa som skal gå gjennom statuttene til NM skal ha kommunikasjon med
NRYF om gjennomføring av rasespesifikt mesterskap og bidra til evt
reglementsendringer for å få det til.
Arbeidet med nye nettsider er godt i gang. Det er sendt forespørsel om nye brosjyrer
til et firma som produserer det.
Vi er representert i Skeidgruppa.
Vi er representert i arbeidsgruppa for Fokus Unghest, status for revideringsarbeidet er
ikke gitt siden i vår, kommer på neste ledermøte.
Det settes nå i august i gang nytt lotteri, som skal ha trekning under landsmøte 2018.

16/17 Lotteri 2017
Lotteriet er nå klart til å settes i gang, og det er fått tak i mange fine sponsorpremier og
innkjøpte premier til lotteriet. De firmaene som har sponset premier har gjort det mot at de får
en gratis annonse i neste Rimfakse.

Vedtak:
-

Lotterisponsorer får ca. ¼ side gratis annonse i neste Rimfakse. De må selv levere inn
annonse til redaktør innen fristen. (ansvar: Benni og Kirsti)

14/17 Oslo Horse Show 2017
Det jobbes med å få til en felles stand for LNL, NHS, NSNL og Fjordhestsenteret. Det er
relativt kostnadskrevende å ha stand, men det kan gi god effekt i profilering og
markedsføring. Vi må ha på plass nye brosjyrer til den tid.
Vedtak:
-

Linda jobber videre med saken.
Gunn og Linda bestiller nye brosjyrer.

17/17 Landsmøte 2018
Grunnet den økonomiske situasjonen i landslaget har landsmøtet 2017 bedt hovedstyret finne
en rimeligere løsning for landsmøtet i 2018 enn den ordningen vi har hatt tidligere.
Ideelt sett ønsker styret at landsmøtet blir 17. Mars.
Istedenfor å be lokallag invitere til landsmøte ute i regionene vil landslaget selv stå for neste
års landsmøte, og be om pris fra NHS på overnatting, møtelokaler og bespisning. På sikt ser
landslaget for seg at det kan være aktuelt å alternere mellom NHS og NSNL dersom vi ser at
det er nøvendig ut fra den økonomiske situasjonen.
Vedtak:
-

NHS blir forespurt om pris og kapasitet for landsmøte 2018 (ansvar: Solveig).

18/17 Inforskriv til nye hesteeiere
Som et tiltak for å verve nye medlemmer ønsker vi at det skal legges ved et informasjonsskriv
når det sendes ut eiersertifikat til nye hesteeiere fra NHS.
Vedtak:
-

Informasjonsskriv til nye hesteeiere utarbeides (ansvar: Ingrid & Gunn).

Neste styremøte 5. September 20.00 på Skype

