
Referat til Styremøte 4/2021

Tidspunkt: Torsdag 27/5 kl 2000-2200
Sted: Skype-møte
Tilstede: Kjell Aage Øie-Kjølstad, Halvar Krislok, Anders Kaasa, Marianne Mølmen,
Anette Holtan og Line Gulbrandsen (første del)

Saker:

1 Godkjenning av innkalling. Referat fra Styremøte 3 2021. KAK
Godkjent innkalling. Godkjent referat fra styremøte 3, med en bemerkning om et
feil sum på innskudd på den ene kontoen.

2 Advokatbistand til NHF og medlemmer
Advokat Line Gulbrandsen presenterer seg selv og hva hun kan tilby. HKr
Hun informerer om hva hun jobber med til daglig: fast eiendom, jordskiftesaker,
veirett, konkursbo, dødsbo, samlivsbrudd, arv og testamente.
Det var diskusjon rundt hva som skulle tilbys. Juridisk rådgivning til forbundet
og/eller enkeltmedlemmer. Om det kun skulle tilbys hjelp i forbindelse med hest
eller om enkeltmedlemmer kunne få hjelp til hva de måtte ønske av hennes tjenester.
Aktuelt med advokatbistand til prosjekter Hest i Trafikken. Noen av mulighetene er
gratis 1. konsultasjon eller en redusert medlemspris. Bruke hennes kompetanse
til å legge ut info på sosie medier om juridiske temaer.
Halvard har ansvar for å diskutere fram en “pakke” sammen med henne og presentere
på neste styremøte.

3 Møteplan 2021 første halvår KAK
● Viderefører Skype-møte hver mnd fortrinnsvis på torsdager kl 2000-2200
● Hest i Trafikken

Videreføres.
Det er dialogmøte 22 juni, og saker som ønskes tatt opp må leveres innen 14 juni.

4 Medlem – StyreWeb opplæring av en «stand in» AKa
Det er 23 medlemmer som ikke har betalt kontingent. Anders skal lære opp Anette
litt i Styre web. De finner en tid som passer.

5 Økonomi
Ikke noe nytt. Greit med penger. Driftskonto: 419.976 kr Hest i Trafikken: 197.408 kr
Ikke hatt utgifter på 1 ½ år pluss mva inntekter.
Det er stille fra lokallaga i corona tiden. Vi ønsker et formannsmøte/sosial
sammenkomst etter sommeren om det er lov. Kjell Åge setter opp eget punkt på neste
styremøte for å diskutere dette.

AKa
Budsjett
Vedtatt med overskudd på 29.000 kr.

6 Prioritere viktige saker vi skal jobbe med i 2021 (2 dok fra HKr)
a Prosjekt - Rekrutering til travsporten – aktive hesteeirere HKr

Snakket en del rundt dette og vi har ikke fasit, men ønsker å videreføre dette temaet til
neste styremøte. Trenger ildsjeler som i andre idretter og det kan være interessant å
lage et forskningsprosjekt om utviklingen i heste/ travsport og rekruttering.



b Ny løpsserie for 3 og 4 åringer som ikke når opp i toppnivå. HKr
Halvard jobber med dette og er i dialog med Leangen. Ønsker at det skal være
lokalt, og med innmelding etter hestene er solgt fra auksjon så de blir tilhørende et
distrikt. Start etter storløpa på høsten, med premier fra 15.000 - 30. 000 kr. NHF
muligens sponse et løp med pokal. Dette er noen av forslaga.
Halvard komme med et forslag/skisse til dette. Kanskje gjennomføre et pilotprosjekt i
Trondheim.

7 Strategiplan – oppdateres (forslag ettersendes) KAK
Kjell Åge gjøre ferdig og sende ut når det er ferdig.

8 Innspill fra Knut Arne Ødegård om å prioritere opp lavgrunnlagsløpene. KAK
Ødegård og Malmin er gruppen som skal være referanse til sportsavd.
Har vært dialog møte, og det løste seg med minste premie fra 10.000 til
12-15.000 kr. Invitere knut Arne Ødegård til neste styremøte for å informere om
denne gruppa.

9 Protokoll fra Årstinget gjennomgås. MMø
Ikke ferdig. Sende ut så snart det er ferdig.

10 Hest i Trafikken HKr
Halvard snakket med Geir Kvamskog, og filmen som skal brukes i opplæringspakken
er snart klar. Det er en forutsetning at det skal brukes hest og vogn i denne filmen.
Kommer til å være en lansering av opplæringspakken.

11 Eventuelt
Halvard sende ut advokat saken (punkt 2) som enkeltsak i et nyhetsbrev.
Tyslandprosjektet
Han er glad vi støtter dette prosjektet. DNT har lansert noe lignende, som heter
synergiserien. Vi vet ikke nok om dette, men håper det er et samarbeid med Tysland og
ikke at de stjeler ideen hans.

Porsgrunn 2.6.21
Anette Holtan
ref.


