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1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter
Velkommen ved leder, Ingvild Sekse.
Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter ved sekretariat.

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive
protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsmelding 2021
Hovedstyret og utvalg

Hovedstyret
har i 2021 bestått av:
Leder: Ingvild Sekse
Nestleder: Benedichte Hilt Mangerøy
Styremedlem: Kristin Kjølen
Styremedlem: Ida L. Fahsing
Styremedlem: Per Otto Sørensen (sykemeldt) – Elin Volden Andersen
Sekretær og kassererrollen er 2021 ivaretatt av Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest
v/ Sigrid Halvorsen.
Varamedlemmer: Elin Volden Andersen (fungerende styremedlem fra Oktober 2021 i Per
Otto Sørensens sted), Inger Gåre og Arvid Reiersen.
Vara har hatt møterett men ikke møteplikt.
Avlsutvalget
har i 2021 bestått av:
Leder: Kristin Kjølen
Medlemmer: Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen og Grete Meisfjord Jørgensen
Varamedlemmer: Kirsti Andersen og Gro S. Sjåvoll
Informasjonsutvalget
har i 2021 bestått av:
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Leder: Per-Otto Sørensen / Beate Johansen konstituert leder fra Oktober 2021.
Medlemmer: Beate Johansen, Karin Westrheim og Solveig B Steinnes.
Varamedlemmer: Line Ramona Bjørsvik og Helga Gåre
Aktivitetsutvalget
har i 2021 bestått av:
Leder : Ida L. Fahsing
Medlemmer: Eva Letnes, Aina Berge og Annfrid Jacobsen
Varamedlemmer: Mari-Ann Herfindal og Annie Johnsen

Ungdomsutvalget
har i 2021 bestått av:
Leder : Eline Nygård
Medlemmer: Miriam Winterseth og Helene Hammer

Valgkomiteen
har i 2021/2022 bestått av:
Leder : Inger Blomstereng
Medlemmer: Elin Lehn og Anna B. Vie
Arbeid i utvalgene
Avlsutvalget har fungert som tidligere år. I 2021 var det flere saker rundt midlertidig
avlsgodkjenning etter avlsplanen § 4-4 til hingster som ikke kunne møte til UB.
Aktivitetsutvalget har hatt overordnet oversyn med NM-arrangementet som ble arrangert i
august 2021 i Troms. De har ellers igangsatt arbeid med å revidere NM-statuttene. Det har
heller ikke i 2021 vært mulig å få gjennomført deltakelse med oppvisning og/eller stand.
Informasjonsutvalget har kommet i gang med faste møter og begynt å finne sin rolle i
organisasjonen. Det ble konstituert ny leder i utvalget i oktober 2021.
I 2021 ble det etablert ungdomsutvalg tilknyttet Landslaget. Ungdomsutvalget har deltatt på
flere møter med leder og sekretariat. De har fått egen instruks og målet er å gjøre
medlemmene der kjente med organisasjonsarbeid.

Landsmøte 2022
Lørdag 19.mars 2022 kl. 10:00
Sted: Garsnes Brygge, Salangen

Landsmøte 2020
Landsmøtet ble avholdt digitalt på Teams 3. Mars 2021.
Hovedstyrets arbeid
2021 har som 2020 vær påvirket av covid-19-pandemien. Men ikke i like stor grad. Vi har fått
gjennomført utstillinger og NM ble arrangert i Troms August 2021. Høstmøtet 2021 ble
arrangert med godt oppmøte fra vår organisasjon.
Det var planlagt to sosiale sammenkomster for medlemmer i 2021. En i forbindelse med
kåringen på Stav, men det lot seg ikke gjennomføre. Hingsteutstillingen på Stav måtte også
stenges for publikum. Det var også planlagt oppdretterseminar på og i samarbeid med
nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest. Restriksjonene ble strammet til i samme periode
og det ble derfor ikke arrangert. Hovedstyret håper å kunne gjennomføre dette i 2022.
Hovedstyret var i beredskap og ønsket ikke at covid-19-situasjonen skulle føre til lavere
bedekningstall i 2021. Derfor ble det valgt å benytte mye av tilgjengelige midler på å støtte
oppdrettere og få flest mulig hopper bedekt i 2021. Bedekningstallet for 2021 var det samme
som i 2020, 167 bedekninger. Totalt sett ser Hovedstyret en trend på at bedekningene er
stigende over flere år. Bedekningstilskudd til oppdrettere har gitt god effekt på
bedekningstallene og det er opp til landsmøtet å videreføre dette.
Hovedstyret har hatt 9 styremøter siden sist årsmøte og 1 sirkulært styremøte på epost.
Styremøtene har blitt gjennomført over Teams.
•

Det har blitt utgitt 2 utgaver av Rimfakse, inkludert hingstekatalog. Redaktør er Karin
Westrheim. Redaktør er fast medlem i informasjonsutvalget.

•

Leder og nestleder har deltatt på jevnlige ledermøter med leder og nestleder i NFL og
LD. Dette forumet har ikke vedtaksmyndighet, men blir brukt til å diskutere og
informere rundt felles prosjekter og saker av felles interesse.

•

Det er opprettet et forum mellom lederne for de 3 særnorske raseorganisasjonene og
ledere for de 3 nasjonale hestesentrene.

•

Styrets medlemmer har representert organisasjonen i:
¤ Fagutvalget for de nasjonale hesterasene
¤ Arbeidsgruppa for Skeid
¤ Sekretariat for Fokus unghest
¤ Arbeidsgruppe for revisjon av handlingsplanen

Samarbeid med Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest
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•

NSNL er sekretariat for Landslaget og deltar dermed på alle styremøter. I tillegg har
det vært 3 samarbeidsmøte mellom Landslagets leder og daglig leder ved senteret.

Organisasjon
•

Videreutvikle organisasjonsstrukturen konkretisering av arbeidsoppgaver og
informasjonsflyt.

Avlsutvalget og aktivitetsutvalget er selvgående og fungerer som støtte til hovedstyret.
Informasjonsutvalget har kommet i gang med sitt arbeid i oktober 2021. Ungdomsutvalget har
vært fulgt opp av leder i hovedstyret og sekretariat. Sosiale medier brukes til informasjon.
Hjemmesiden behøver en revidering, men har vært brukt til informasjonskanal knyttet til
tilskudd og vedtak som berører medlemmer.
• Informasjonsutvalget og aktivitetsutvalget arbeidsområder avklares og skriftliggjøres.
Hovedstyret v/leder og sekretariat har konkretisert og skriftliggjort egen arbeidsinstruks til alle
utvalg.

•

Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode
forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger.
- Samarbeidsavtale med Bekken&Strøm med rabattavtale.
- Samarbeidsavtale med Agria, sammen med NFL og LD med rabatt/sponsoravtale.
- Det har blitt gitt tilskudd til frakt av avlshingster og hamningstilskudd
- Bedekningstilskudd til alle bedekte hopper etter søknad
- Tilskudd til registering av fødte føll 2020 og 2021
- Tilskudd til medlemmer som stilte hingster på førstegangskåring og gjennomført UB

•

Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske
raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig.
Ledermøter: leder og nestleder i LNL/LD/NFL deltar i jevnlige møter.
Leder har deltatt i arbeidet med revideringen handlingsplanen.
Landslaget er representert i Fagutvalget.
Landslagets nestleder har vært med å planlegge og arrangere Høstmøte 2021.

-

Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL Bidra til at rollen som nasjonalt
senter for rasen styrkes ytterligere.
LNL har arbeidet tett med NSNL i 2021.
•
-

Videreutvikle og drifte hjemmeside og være synlig i sosiale medier. Rasen og
organisasjonen skal markedsføres i alle aktuelle kanaler.
Facebook-side har blitt driftet av styremedlemmer og sekretariat. Hjemmesiden har
vært driftet av sekretariatet. Ungdomsutvalget og Informasjonsutvalget er gitt tilgang
og enkel opplæring i redigering av hjemmesiden.
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-

Ungdomsutvalget administrerer 2 instagram-kontoer: @nl_ungdomsutvalg og NM:
@nordlandshest_lyngshest_nm
Hjemmesiden skal informasjonsutvalget få ansvar for i 2022. Jevnlige oppdateringer
fra Landslaget, lokallagene, NSNL, Norsk Hestesenter og andre aktuelle aktører kan
legges ut på hjemmesiden.

•

Gi ut medlemsblad.
- Det ble i 2021 utgitt to medlemsblad. Inklusiv hingstekatalogen. Hingstekatalogen
ble i 2021 laget av sekretariatet slik at redaktør kunne bruke tid på redaksjonelt stoff.

•

Oppfølging og gjennomføring av prosjekt.
- Oversikt over tildelte prosjektmidler 2021 under «Prosjekter»
- Sekretariatet har i hovedsak arbeidet og holdt tråden med prosjektene i 2021

Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS.
- Planene trenger gjennomgang og revidering i 2022
•

Bidra aktivt til utarbeidelse av en ny handlingsplan for de norske hesterasene. Skal
ferdigstilles i 2021.
- Leder har deltatt på møter med revideringen av handlingsplanen. Landslaget har
spilt inn sine synspunkt i høringsrunden. Handlingsplanen ble ferdigstilt i 2021.

•

Arrangere landsmøte 2022.
- Landsmøte 2022 avholdes på Garsnes Brygger i Salangen.

•

Oppfølging av rasedommerne og aspiranter. Herunder også å foreslå nye
dommeraspiranter, samt bidra til rasespesifikke dommersamlinger.
Det er spilt inn nye forslag på eksteriørdommere. Landslaget ønsker å ha mer fokus på
utdanningen av dommere i 2022 og årene fremover.

•
-

Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov.
Avlsplan sist revidert i 2018. Avlsplanen skal revideres i 2022. Revideringen
igangsettes av Avlsutvalget og den vil sendes ut på høring til lokallagene.

•

Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn
nødvendige tiltak.
Landslaget har jevn kontakt med avlsavdelinga på NHS. Aktuelle tall, lister og
statistikker har blitt overlevert på forespørsel gjennom året.

Avl

•

Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører,
samt gjennomføre disse.
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-

Det er søkt om og fått tilslag på midler til avlsstimulerende midler og Fokus Unghest
Det er rapportert om bruk av midler fra foregående år.

•

Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og
premier til utstilling.
- Det har blitt gitt diverse premier til utstillinger. Det ble i 2021 utbetalt støtte til
hingster som gjennomført førstegangskåring og utvidet brukstest på utstilling.

•

Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver.
- Det har ikke blitt gjort spesifikke arbeid rundt dette punktet i 2021.

•

Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold
som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum.
Det ble arrangert hingsteutstilling ved NSNL tilnærmet som normalt i 2021.
Det ble arrangert egen hingsteutstilling på Stav for vår rase.
Landslaget ønsker fast felles hingsteutstilling på Stav med dølahesten.

•

Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av
aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv.
- På grunn av Covid-19 har planlagt oppdretterseminar ikke blitt avholdt. Det har
også i 2021.
- Hovedstyret inviterte èn representant fra hvert lokallag til høstmøte. Nesten alle
lokallag stilte med representant.

•

Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på
aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet.
- Blodbankprosjektet: Det er tatt blodprøver i 2021. Ønskelig med en større
dugnadsinnsats for å innhente enda flere blodprøver i 2022. Avlsutvalget v. Hege
Hasvold har ansvar for prosjektet.

•

Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen.
- Styret ser positivt på at avsatte midler til avlsstimulering ikke i like stor grad er
øremerket.
Konsekvensen av økt frie midler er at styret har kunnet prøve ut ulike typer tiltak mer
effektivt og at medlemmene ikke kan forvente at tiltak satt i gang ett år nødvendigvis
videreføres år etter år.
Prioriteringer: flere fødte føll, flere hingster ut i avl, styrke NM og flere hester på
utstilling. Prioriteringene skal legge føringer for ulike typer tiltak. I 2021 er det gitt ut
midler til oppdrettere i form av bedekningstilskudd og registreringstilskudd. Hingster
som har gjennomført utstilling i 2021 har fått støtte. Det er også gitt støtte til
hingstehamninger og transport av avlshingst.
Det er utbetalt et tilskudd til arrangøren av NM i 2021.

-

-

-
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-

Det ble dekt opphold og deltakelse for èn fra hvert lokallag på Høstmøte 2021. Det er
viktig å samle representanter fra hele organisasjonen for å styrke fellesskapet, da de
fysiske møteplassene har vært skadelidende under pandemien.

Aktivitet
• Bidra til NM-arrangement for rasen og sammen med lokallagene som arrangerer NM
arbeide videre med å etablere en god kvalitet og en god struktur for NM. Arbeide for
at NM skal bli en naturlig møteplass for N/L entusiaster.
- Det ble avholdt NM-arrangement i august 2021. Arrangør var Alslaget for Lyngshest
i Troms og Finnmark og Midt-Troms og Omegn Hestesportsklubb og NSNL.
•

Arrangøren av NM kan arrangere enkeltklasser i andre grener (fra Norges
Rytterforbund, for eksempel mounted games) enn de som er fastsatt i statuttene som
del av NM-konkurransen.
-Det ble ikke arrangert enkeltklasser i andre grener under NM i 2021. Det ble
arrangert enkeltklasser i dressur, sprang og kjøring.

•

Arrangere oppdretterseminar i samarbeid med NSNL
-Det ble ikke arrangert oppdretterseminar i 2021

•

Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement.
- Ikke vært gjennomført i 2021.

•

Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres
underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet.
- LNL har dessverre ikke bidratt inn i konkrete travprosjekter i 2021.

•

Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på mange arenaer.
-Landslaget fremmer og snakker opp ekvipasjer som deltar på forskjellige arenaer.

•

Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet.
- NSNL har hatt ansvar for gjennomføring av cup i 2021.

•

Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid
med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester.
Jenny Guldbrandsen representerer LNL fra 01.01.2021.

-

•

Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest
- Sekretariatet for Fokus Unghest ble i 2021 driftet av NSNL.
- LNL bidrar med kr 50.000 til drift av Fokus Unghest i 2021.

•

Utarbeide aktivitetskalender/årshjul for Landslaget og lokallagene
- Arbeidet med dette er tildelt aktivitetsutvalget.
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•

Dokumentere aktiviteten på utstillinger og arrangement i regi av laget
- Arbeidet med dette er tildelt informasjonsutvalget.

Medlemsutvikling
Betalende medlemmer pr. 31.12.2021.
Lag
Øst
Vest
Helgeland
Troms
Hålogaland
Rogaland/Agder
Telemark/Vestfold
Midt-Norge
Æresmedlem (gratis)
Totalt:

Antall pr 31.12.2020
111
27
31
85
42
49
20
50
2
417

Antall pr 31.12.2021
102
28
19

96
46

47
18
62
2

420

Avlsvirksomhet
Det har i 2021 blitt bedekt 167 hopper med 38 hingster. Dette er en framgang fra 2019 og
samme tall som i 2020. Registrert (tall kommer) fødte føll i 2021 (av 167 bedekninger).
Hovedstyret mener at tilskuddet direkte ut til hoppeiere har hatt positiv innvirkning på antall
bedekte hopper i 2021.
Hovedstyret viser ellers til NHS nøkkeltallsrapport som viser relevante tall knyttet til avl,
utstilling og deltakelse i sporten.
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5. Regnskap 2021
Regnskapet er ført av Erland Thon Hovrud, og revidert av Gudrun Bøhler.
Se eget dokument.

6. Innkomne saker
Vedtektsendring vedr. valgkomite
FORSLAG TIL NY ORDNING FOR VALGKOMITEEN FRA HOVEDSTYRET
Valgkomiteen utvides fra 3 til 4 medlemmer og virketiden forlenges fra 3 til 4 år, slik at ett
medlem byttes ut ved hvert årsmøte som før. Medlemmene velges med personlig vara for
hele perioden.
(Ved oppstart av ordninga i velges det ekstraordinært 1 representant med personlig vara for
3 år i tillegg til den som velges for en periode på 4 år.)
Medlemmene og varamedlemmene til valgkomiteen velges utfra hvilket lokallag de tilhører,
etter et fast rullerende system, slik at alle lokallagene til enhver tid har en representant eller
vararepresentant i komiteen. Styret i de aktuelle lokallagene fremmer forslag til nye
kandidater i valgkomiteen de årene deres representant er på valg.
Med utgangspunkt i de som sitter i valgkomiteen nå kan det i årene framover se slik ut:
Representant
Elin Lehn
Anna B Vie
………………………..
………………………..
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Lag
Hålogaland
Vest
Øst
Helgeland
Troms/Finnm
Rogal/Agder
Vestf/Tele
Midt

Personligvara
………………………
…………………………
…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Lag
Troms/Finnm
Rogaland/Agder
Vestfold/Telemark
Midt
Hålogaland
Vest
Øst
Helgeland

Periode
2020-2023
2021-2024
2022-2025
2022-2026
2023-2027
2024-2028
2025-2029
2026-2030

BEGRUNNELSE FOR ENDRINGSFORSLAGET
En velfungerende og robust valgkomite, med god kjennskap til lagsarbeidet og aktiviteten i
hele landet, er viktig for bygging organisasjonen. Dagens ordning med bare 3 representanter
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uten vara er en veldig liten valgkomite for en landsdekkende organisasjon. Komiteen er
sårbar for sykdom og behov for fritak/permisjoner og det er vanskelig å sikre kjennskap til
aktiviteten i hele landet. Den nye modellen knytter valgkomiteen tettere til lagsapparatet og
gir alle lokallagene et eget kontaktpunkt inn i komiteen.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas.
Oppdretterseminar 2022
Forslag fra Hovedstyret
Det skal ikke arrangeres felles høstmøte i 2022. Det er vedtatt at det hvert 2. år arrangeres
felles høstmøte og hvert 2. år arrangeres egne «høstmøter» i den enkelte raseorganisasjon.
Landsmøtet ønsker at det i stedet gjøres en henvendelse til NSNL om de kan arrangere
oppdretterseminar i 2022. Tema: Eksteriør og avl – Hva vektlegges på utstilling? Hvordan
påvirker eksteriøret hestens bruksegenskaper (sport) og holdbarhet (veterinærfaglig)?
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas.
Hovedmedlemmer i lokallagenes styre skal ikke betale årlig medlemskontingent
Styret i Lokallaget for Nordlandshest/Lyngshest Øst, ved styreleder Jenny Gulbrandsen,
besluttet i styremøtet den 01.03.2022 å fremme sak for landsmøtet med forslag om at
hovedmedlemmer i lokallagenes styre, dvs ikke vararepresentanter, skal slippe årlig
innbetaling av medlemskontingent. Eventuelt beslutte en reduksjon på minimum 50 %.
Dette er en fin gest for den jobben styret legger ned gjennom året i frivillig arbeid, og er også
en vanlig praksis i mange andre lag og foreninger.
På lik linje som at medlemmer i lag og foreninger bør oppleve å få noen medlemsfordeler, vil
dette også være en positiv beslutning når potensielt nye styremedlemmer skal vurdere å påta
seg styreverv i lokallagene.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Dette medfører mye ekstra administrasjon og evt tilbakebetaling av kontingent. Styret mener
at hensikten er god, men kan kun vedta å refundere landslagets andel. Tillitsvalgte får også
andre goder som deltagelse på høstmøte og landsmøte – viktigere å premiere aktiv deltagelse
og samhandling for å bygge organisasjonen. Styret støtter ikke forslaget.
Videreføring av satsing på NM og avsatte midler til NM
Styret i Lokallaget for Nordlandshest/Lyngshest Øst, ved styreleder Jenny Gulbrandsen,
besluttet i styremøtet den 01.03.2022 å fremme sak for landsmøtet med forslag om at
Landslaget viderefører deres satsing på NM, og ikke minst den økonomiske støtten til både
arrangør og til transport for de som reiser langt. Det kan gjerne vurderes støtte i form av
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refusjon av hele eller deler av startavgift for juniorer som starter NM også (rekruttering).
Landslaget oppmuntres også til å legge til rette for at det blir enkelt og oversiktlig for
lokallagene å arrangere NM, i form av en veileder for stevnearrangering eller lignende.
Forslag: Arrangementside på Rimfakse, med en «bruksanvisning» på hvordan et NM kan
arrangeres.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
En veileder for NM er under arbeid og styret har i budsjettet foreslått å støtte NM med kr.
20.000,- til arrangør og kr. 50.000,- til transport. Støtte til arrangør kan benyttes som ønsket
av arrangør. I følge statuttene dekker landslaget også medaljer og pokaler til NM for junior,
senior og lag. Styret ønsker å videreføre satsingen på NM
Revisjon av avlsplan
Orientering om arbeidet og prosessen v/leder av avlsutvalget Kristin Kjølen.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Fremlagt arbeidsmetode og prosess støttes.
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7. Planer og oppgaver for 2022
Organisasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle organisasjonsstrukturen, konkretisering av arbeidsoppgaver og
informasjonsflyt.
Informasjon-, avls-, aktivitet- og ungdomsutvalgets arbeidsområder videreutvikles.
Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode
forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger.
Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske
raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig.
Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL Bidra til at rollen som
nasjonalt senter for rasen styrkes ytterligere og at det arrangeres
fagdager/oppdretterseminar.
Videreutvikle og drifte hjemmeside og være synlig i sosiale medier. Rasen og
organisasjonen skal markedsføres i alle aktuelle kanaler.
Gi ut medlemsblad.
Oppfølging og gjennomføring av prosjekt.
Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS.
Arrangere landsmøte 2022.
Oppfølging av rasedommerne og aspiranter. Herunder også å foreslå nye
dommeraspiranter, samt bidra til rasespesifikke dommersamlinger.

Avl
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov.
Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn
nødvendige tiltak.
Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører,
samt gjennomføre disse.
Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og
premier til utstilling.
Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver.
Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold
som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum.
Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av
aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv.
Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på
aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet.
Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen.

Aktivitet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til NM-arrangement for rasen og sammen med lokallagene som arrangerer NM.
Arbeide videre med å etablere en god kvalitet og en god struktur for NM. Arbeide for
at NM skal bli en naturlig møteplass for N/L entusiaster.
Arrangøren av NM kan arrangere enkeltklasser i andre grener (fra Norges
Rytterforbund, for eksempel mounted games), enn de som er fastsatt i statuttene som
del av NM-konkurransen. Bestemt Landsmøte 2021.
Arrangere oppdretterseminar i samarbeid med NSNL
Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement.
Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres
underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet.
Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på ulike arenaer.
Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet.
Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid
med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester.
Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest
Utarbeide aktivitetskalender/årshjul for Landslaget og lokallagene
Dokumentere aktiviteten på utstillinger og arrangement i regi av laget
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8. Budsjett 2022 og kontingent 2023
Det vedtas følgende overordnede satsningsområder for budsjett 2022:
-

Flest mulig hingster til kåring
Økt deltakelse på utstilling
Styrke NM
Flere fødte føll

Støtte utbetales kun til medlemmer av Landslaget.
Drift:
Inntekter Utgifter
Medlemskontingent
160 000
12 000
Tilskudd fra Norsk Hestesenter
200 000
Årsmøte 2022
20000
50 000
Rimfakse og medlemsblad
0
70 000
Høstmøte/oppdretterseminar
0
25 000
Utstilling, premiering
0
30 000
Salg av varer
50 000
Markedsføring
0
10 000
Møter/reiser
0
20 000
Administrasjon
0
10 000
SUM
430 000
217 000
Resultat drift
Tilskuddsordninger
Makstak støtte
Fokus Unghest
50 000
Støtte til UB-hingster*
30 000
Støtte til Førstegangskåring**
40 000
Bedekningstilskudd***
170 000
Hamning
30 000
Transport hingster
20 000
NM (Transport: 50.000 Arrangør: 20.000)
70 000
Sum tilskudd 2022
410 000
Resultat

213 000

-197 000

Landslaget ønsker et ekspansivt budsjett samtidig som vi skal ha sunn økonomi i årene
fremover. Derfor vil enkelte budsjettposter kuttes hvis utgiftene overstiger inntektene med
mer enn 200.000 for gjeldene år. 200.000 er tålegrensen for underskudd i Landslagets
budsjett.
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*Forventet støtte pr. hingst til UB er kr. 3000.
** Forventet støtte pr. hingst til førstegangskåring er kr. 2000.
*** Forventet støtte til pr. hoppe til bedekning er kr. 1000 + 500 ekstra til prioriterte hopper
som oppfyller bestemte kriterier vedtatt på landsmøte 2022.

Medlemskontingent 2023
Landslagets andel av kontingent for 2022 er 350,-.
Hovedstyrets forslag:
Landslagets andel av kontingent for 2023 er kr. 400.

9. Valg
Valgkomiteens innstilling legges frem i møtet.

