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Referat

Årsting i Norsk Hesteeierforbund 2021

Møtet ble avholdt digitalt via nettløsningen Teams

lørdag 20.03 kl. 10.00 – 14.00

Hver enkelt holdt egen servering.
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Sakliste:
1. Godkjenne innkalling, sakliste og fullmakter.

2. Konstituering – valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Behandle årsberetning

4. Behandle regnskap

5. Behandle innkomne saker

6. Fastsettelse av medlemskontingent

7. Valg

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

9. Eventuelt



3

Fremmøtte:

Styret Kjell-Aage Øie-Kjølstad, Hallvar Krislok, Anders Kaasa, Marianne Mølmen

Administrator Morten Okkenhaug Haug

Telemark Anette Holtan

Trøndelag Ruth Jenny Auran, Asgeir Edvardsen

Hedmark Per Sandbakken

Oppland Pål Sviund og Terje Lindalen

Bergen Anne Hellem

Østfold Ole Ødegaard

Velkommen ved Kjell-Aage

1. Godkjenning av innkalling, sakliste og fullmakter
Godkjent, ingen innvendinger til sakliste, ingen fullmakter er fremkommet.

2. Konstituering – valg av dirigent, referent og to til å skrive under

protokollen

Funksjon Forslag

Forlag til møteleder: Kjell-Aage Øie-Kjølstad

Forslag til referent: Marianne Mølmen

Forslag til å skrive under protokollen: Terje Lindalen og Pål Sviund

Forslaget ble enstemmig vedtatt
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3. Årsberetning

Innspill til årsberetningen

Innspill ti l sak vedr. formulering av takk til æresmedlemmene.

 Denne bes omformulert og spisses.

Forslag til omformulering: «Spesielt de to sistnevnte takkes for engasjement ovenfor travsporten»

Enighet blant alle fremmøtte at saken setningen omformuleres og protokollføres.

Innspill vedr. saksbehandling i styret

 Ønske om at lokallagene før saker som styret jobber med, utsendt til høring for å kunne

kommemed innspill i arbeidsprosessen.

Forslag til vedtak: Ønsket tas til etterretning i det videre styrearbeidet.

Innspill vedr. løpsreglement

 Ulik praktisering av løpsreglement mellom banene.

 Ordet «sannsynlighet» er ett vanskelig begrep å forholde seg til, og er sannsynligvis kjernen

til mye ulik tolkning. Dette kan føre til ulik håndheving av reglement som blir urettferdig

ovenfor hesteeierne.

 Oppfatning av at det er hesteeierne som straffes, selv om det er kusk for forårsaker

foreseelsen.

 Etterlyser mer rettferdig straff kusk/hesteeier ved ureglementert oppførsel i banen/på

løpsdag.

Eksempel: Dersom kusk møter opp uten sikkerhetsvest eller annet relevant/påbudt utstyr bør

dette gå utover kusk og ikke hesteeier i form av strykning av hest

Forslag: Begrepet «Sannsynelighet» og praktisering av reglement må samkjøres imellom banene i

større grad enn i dag. Saken oversendes styret, enstemmig vedtatt

Innspill vedr. nye mønstringsløp- og prøveløpskrav.

 Etterlyser prosess vedr. de nye kravene til mønstrings- og prøveløp. De nye reglene kom

«over huet» til de aktive, uten noen form for høringsprosess, noe som er kritikkverdig.

 Innspill om at kravene til hestene må høynes, i ikke senkes.
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Forslag til vedtak: Saken oversendes styret for videre behandling

Innspill fra lokallagene

Tillegg til årsmeldingen:

Oppland: Finn Hagen er æresmedlem i Norsk Hesteeierforbund og medlem i Oppland og omegn

hesteeierforening

Forslag til vedtak: Tillegget tas inn til etterretning

Årsberetningen er enstemmig godkjent med de endringer som fremkommet

4. Regnskap
Forslag om å godkjenne regnskapet slik det foreligger

Regnskapet godkjennes.

5. Innkomne saker
Strategiplan

 Gjennomgang av strategiplan 2021 – 2024

 Forslag om å sende strategiplanen ut på høring til lokallagene før den vedtas

 Hest og trafikk tas inn i strategiplanen

 NHF skal ha ett tett samarbeid med Hest i trafikken

 Styret reviderer strategiplan i henhold til innspill som kommer inn til styret iløpet av våren

6. Fastsette medlemskontingenten
Forslag til vedtak

Styret foreslår 200,- uforandret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt
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7. Valg

Det skal velges På valg Forslag/nytt medlem

2 styremedlemmer for 2 år
Marianne Mølmen Marianne Mølmen

Stian Holtan Anette Holtan

Styreleder blant styrets medlemmer for 1

år
Kjell Aage Øie-Kjølstad Kjell-Aage Øie-Kjølstad

Nestleder blant styrets medlemmer for 1 år Hallvard Krislok Hallvard Kristlok

1 varamedlem for 1 år Ole-Jonny Hansen Ole-Jonny Hansen

Valgkomiteen; 1 medlem for 3 år

Anette Holtan Ole Roger Dyrkorn (1 år)

Terje Lindalen Terje Lindalen (2 år)

Oddvar Østborg Oddvar Østborg (1år)

Revisor for 1 år
Finn Hagen Kristin Randgaard

Klaus Skogen Klaus Skogen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag:

Kilometer-godtgjørelse og diettgodtgjørelse etter statens satser.

Det er vedtatt møtegodtgjørelse på kr. 1500,- men det praktiseres ikke.

Forslaget ble enstemmig vedtatt
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9. Eventuelt
Salg av Leangen

Internasjonale spill

 Ønske om å sette trykk til sportssjef Gravdahl for å ivareta hesteeiernes interesser og spille
V75-omganger i Norge

 Styret tar problemstillingen med i videre arbeid. Leder tar kontakt med Ole Ødegaard før
neste dialogmøte

Søke om midler fra kommunenorge

 Alle oppfordres til å klikke seg inn i kommunenorge for å se om det er noe som er passende å
søke om.

Covid-19

Problemstillinger som har oppstått på grunn av koronaepedemien

 Løpsdager som blir flyttet til til andre baner på grunn av covid-19

 Løpsdager som ikke kan kjøres av amatører, men er forbeholdt profesjonelle kusker



Møtet hevet kl. 12.59

Marianne Mølmen

Referent

Gjøvik

For godkjenning av protokoll

_____________________________ _____________________________

Pål Sviund Terje Lindalen
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