Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Hovedstyret

Landsmøte
Sandnessjøen 2. April 2016
Delegater
Hovedstyret: Solveig Wisløff, Ingrid Sponheim, Peter Bruvold, Benedichte Hilt Mangerøy,
Gunn M. Grønås
Troms: Inger Gåre, Inger Sofie Andreassen og Marianne Pedersen
Hålogaland: Kirsti V. Andersen
Helgeland: Siri Flaat
Midt-Norge: Kari Skagen Aas og Anette Lundin
Øst: Tone Berit Semb, Per Arne Nilsen og Liv Randi Bjørkenes
Rogaland: Arvid Reiersen
Vest: Ingen
Telemark/Vestfold: Ingen
Velkommen
Leder i lokallaget på Helgeland, Siri Flaat, ønsket velkommen til landsmøte i Sandnessjøen.

1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter
Solveig Wisløff åpnet landsmøtet.
Det er 16 stemmeberettigede til stede på landsmøtet inkludert hovedstyret. Ingen
fullmakter.

Merknad til innkalling fra Bjørkenes: vanskelig å finne informasjon om tidspunkt og
sted for landsmøtet.
Merknad til innkalling fra Reiersen: det kan synes å være knapt med tid til landsmøtet
iht. innkallinga.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder,
referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen
Møteleder: Frank Saus
Referent: Ingrid Sponheim

Tellekorps: Marianne Pedersen og Per Arne Nilsen
To til å underskrive protokollen: Anette Lundin og Inger Sofie Andreassen

Vedtak: Enstemmig vedtatt
3. Hovedstyrets årsmelding for 2015
Ingrid Sponheim presenterte årsmeldinga.
Merknad: Det mangler navn på varamedlem i avlsutvalget
Merkand: Diskusjonsmøter i hovedstyres uten vedtak bør også protokollføres.
Merknad: Årsmeldinga bør inneholde referat fra arbeidet i avlsutvalget
Peter Bruvold annonserte for landsmøtet at æresmedlem Geirmund Vik tildeles
Kongens Fortjenestemedalje for sitt langvarige arbeid og innsats for rasen. Dette er
ikke protokollført i styrereferat eller i årsmeldinga for 2015 grunna at utdelinga ikke
har vært offentlig. Tildelinga vil skje i forbindelse med urfolkfestivalen Riddu Riddu
til sommeren.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med nevnte merknader.
4. Regnskap for 2015
Gunn M. Grønås presenterte regnskapet for 2015. Det er godkjent av revisor.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Innkomne saker
Sak 1: Vedtektsendringer
§4.7 Laget i Øst foreslår at andre setning endres til ”Landsmøtet fastsetter
avlsutvalgets oppgaver og retningslinjer”. Hovedstyret støtter ikke endringen da de
mener det er uhensiktsmessig og lite effektivt at avlsutvalget kun kan få oppdrag på
landsmøtet og ikke forløpende gjennom året. Saker som avlsplan og underliggende
saker er ikke naturlige landsmøtesaker da landsmøtet ikke har endelig
vedtaksmyndighet for avlsplaner. Hovedstyrets forslag er at §4.7 blir stående uendret.
Vedtak: Hovedstyrets forslag vedtas mot tre stemmer.
§5.6 Laget i Øst foreslår tilføyelse av setning: ”Er kun tre til stede, kreves
enstemmighet for bindende vedtak, ellers kreves vanlig flertall”. Hovedstyret støtter
forslaget.
Vedtak: Forslaget fra laget i Øst vedtas enstemmig.
§6.2 Lokallaget i Rogaland/Agder: ”Medlemmer som er innmeldt i lokallaget etter 1.
oktober i kalenderåret ikke betaler medlemskontigent før påfølgende år”. Hovedstyret
støtter ikke forslaget med begrunnelsen at det skal betales inn kontigent for alle

medlemmer til landslaget som skal være med i opptelling av antall delegater til
landsmøte. Hovedstyret foreslår at tilføyelsen til vedtektene ikke støttes.
Vedtak: Hovedstyrets forslag vedtas mot en stemme.
§7 Laget i Rogaland/Agder forslår at stemmerettsalder skal være 16 år. Hovedstyret
foreslår at stemmerettsalder skal være fylt 15 år.
Vedtak: Hovedstyrets forslag vedtas mot en stemme.
§7 Hele paragrafen tas opp til avstemming som framkommer i styrets forslag i
årsmøtepapirene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Gebyr for bruk av egen hingst på egen hoppe
Laget i Øst fremmer forslag om at styrevedtak vedr gebyr reverseres, og at saken skal
tas opp på landsmøte.
Solveig orienterte landsmøtet om bakgrunnen for ordningen og gebyrendringen. I en
høring om ordningen var det ønske hos et flertall av lokallagene at ordningen med
bruk av egen hingst på egen hoppe skulle opphøre. En slik endring krevde endring av
avlsplanen. Det eneste ved ordningen som kunne endres uten en avlsplanendring var
gebyret. Hovedstyret vedtok våren 2015 å endre gebyret til å gjelde pr hoppe
istedenfor et gebyr for maksimalt to hopper. Tidligere har gebyret blitt fastsatt av
NHS.
Endringen ble gjort i april 2015 og medførte da negative konsekvenser for de som
søkte tidlig og da ikke hadde fått med seg det endrede gebyret.

Vedtak: Forslaget falt med 13 mot 3 stemmer.
Sak 3: Datagrunnlag som brukes av EVA
Lokallaget i Rogaland/Agder trakk saken.
Sak 4: Habilitetsvurdering
Lokallaget i Rogaland/Agder foreslår: ”Landsmøtet ber lederne av lokallagene finne to
eksterne personer som på faglig grunnlag skal gjøre rede for habilitet og mulige
kryssede interesser mellom ledere i vår organisasjon og samarbeidende parter”

Vedtak: Forslaget falt med 11 stemmer mot, 4 stemmer i mot og 1 blank stemme.
Sak 5: Tidsrom for årsmeldinga
Hovedstyret mener det er mer naturlig at årsmeldinga skal beskrive arbeidet fra
landsmøte til landsmøte istedenfor kalenderåret.
Forslag til vedtak: Årsmeldinga skal beskrive arbeidet fra landsmøte til landsmøte. Det
lages en tilleggsmelding for jan-mars 2016.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
6. Planer for 2016
Solveig presenterte hovedstyrets forslag til planer for 2016.
Forslag til tilleggspunkt under ”Avl”:
- Arbeide med å forbedre rutiner for testing av sædkvalitet ved mistanke om lav
fertilitet.
Enstemmig vedtatt.
-

Arbeide for å bedre registreringsgrunnlaget for klapp/ur-hingst.

Enstemmig vedtatt.
Forslag til endring av punktet ”Vidreutvikle Skeid”
- Endres til: ”Vidreutvikle, og definere begrepet, Skeid”
Enstemmig vedtattt.

Vedtak: Planer for 2016 er enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2016
Gunn Grønås presenterte budsjett for 2016.
Vedtak: Budsjettet er enstemmig vedtatt.

8. Valg
Valgkomiteen ved Therese Hokland Andreassen presenterte valgkomiteen sitt arbeid.
Forslaget er som følger:
Hovedstyret:
Leder: Solveig Wisløff – gjenvalg
Styremedlem: Gunn Grønås – Ikke på valg
Styremedlem: Peter Bruvold – Ikke på valg
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy – gjenvalg
Styremedlem: Ingrid Sponheim – gjenvalg
Vara til hovedstyret:
1. Vara: Kristi Volden Andersen – gjenvalg
2. Vara: Inger Gåre – gjenvalg
3. Vara: Eivind Røe – gjenvalg
Revisor:
Helga Gåre – gjenvalg

Avlsutvalg:
Leder: Arvid Reiersen – ikke på valg
Medlem: Ina Tufteland – ikke på valg
Medlem: Peter Bruvold – gjenvalg
Medlem: Inger Sofie Andreassen – ønsker gjenvalg
Eli Cora Myrseth – ønsker fast plass i utvalget
Forslag fra Inger Gåre: Inger Sofie Andreassen
Forslag fra Tone Berit Semb: Eli Cora Myrseth
Vara til avlsutvalg:
1. Vara: Eli Cora Myrseth – stiller som kandidat til avlsutvalg, sekundært som vara
Nytt medlem i valgkomiteen:
Forslag på Lena Bye Martinsen.
Vedtak:
Leder: Solveig Wisløff velges for 1 år ved skriftlig valg. 16 stemmer
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy velges for 2 år ved akklamasjon.
Styremedlem: Ingrid Sponheim velges for 2 år ved akklamasjon.
Vara til hovedstyret:
1. Vara: Kristi Volden Andersen – valgt for 1 år ved akklamasjon
2. Vara: Inger Gåre – valgt for 1 år ved akklamasjon
3. Vara: Eivind Røe – valgt for 1 år ved akklamasjon
Revisor:
Helga Gåre – valgt for 1 år ved akklamasjon.
Medlem: Peter Bruvold – valgt for 2 år ved akklamasjon
Medlem: Inger Sofie Andreassen – valgt for 2 år med 13 stemmer.
Vara til avlsutvalg:
1. Vara: Eli Cora Myrseth – valgt for 1 år ved akklamasjon
Nytt medlem i valgkomiteen:
Lena Bye Martinsen er valgt for 3 år ved akklamasjon.

Dato – Sted

Anette Lundin

Inger Sofie Andreassen

