
 

Referat styremøte 14.08.2019  
Tidspunkt: Mandag 12/8 kl 1900-2100  

Sted: Tlf-møte Skype  

Til stede: Kjell Aage Øie-Kjølstad, Anders Kaasa, Anne Hellem, Halvar Krislok, Marianne 

Mølmen og Vidar Bryn. Asbjørn Lognvik, Finn Hagen  

 

Sakliste:  
55 Godkjenning av innkalling og referat fra Styremøte 6 1/7 2019 KAK  

Godkjent  

56 Møteplan 2019 andre halvår KAK  

➢ Tlf-møte hver måned fortrinnsvis på mandager  
➢  Hest i Trafikken  

o  30.08 Oppstart Aksjonsuke med Demonstrasjon i trafikken og 

Åpentpolitikkermøte. Pressedekning  
➢  Påfølgende uke fokus i media og sosiale medier. 

  

➢ Klasseløpshelga Stand NHF og Hest i Trafikken  

o Stand lørdag og søndag. Kjell Aage og Marianne tar med utstyr. 
o Hallvard tar med folk 
o Utlodning; premier: Åringsbeite, grimer,  
o Sponsorer: Oppland v/Marianne, Hallvard v/Kvaale 

➢ NHFs Pokalløp for Varmblod. Detaljplan  
o Anders ordner med pokaler 

➢ Formannsmøte 12.10.19 
o Slås sammen med Pokalløp for kaldblod på Biri?  
o Forslag om fysisk møte 11. og 12. Oktober. Møtestart fredag og avsluttes 

lørdag. Avsluttes med enkel bevertning fredag og middag på travbanen under 

løpsdagen lørdag den 12.10. Utdeling av pokal til vinner av NHF`s pokalløp 

på lørdag. Alternativt møtedato og utdeling av pokal er fredag 18.10.19 
o  NHF`s Pokalløp for Kaldblod arrangeres på Biri ved Hesteeierforeningene i 

Oppland og Hedmark.  

57 Dialogmøte 2/7.  

Saker fra DNT.  

➢ Generell info fra sist møte. Utviklinga i travet. Reduksjon i tre mill. sammenlignet 

med i fjor. I all hovedsak hverdagstravet som må lide. 



 
➢  Økonomisk situasjon og framtidsutsikter  
➢  Norsk Trav – organisering og framdrift  

Saker fra NHF  

➢ Følge opp med diskusjon om økonomisk utvikling og organisering.  
➢ Løpsutskriving og premiebudsjettet  
➢ Oppsittpenger og mva. Rammer for innkreving og DNTs rolle.  

o Møte med trenerforeningen. Forslag om at DNT fortsetter med å dekke for 

oppsittpengene. Forslag om maks 300,- eks mva i oppsittpenger gjeldende for 

alle. 
o Trekkordning; De som ikke vil være med på ordninga har valget om å stå 

utenom og ordne innbetaling selv. 

o Prosentsats hovedsakelig for kusker som kjører egentrente hester. 
o Kjell Aage og Anders snakker sammen vedr. diskujonspunkter fremover. 

➢ Baneunderlag – for mange skader og hva gjøres. Skyldes det økonomi eller 

uvidenhet? 
➢ B-trenerlisens.  

o Diskusjonspunkter: 
o Er reglementet for komplisert?  
o Flere B-trenere vil bidra til å styrke sporten.  
o Anledning til å trene 5 hester. 

Inntrykk av at dommere har ulik praksis fra bane til bane. Ulik av håndtering av 

reglement fra bane til bane. 

Ingen reel diskusjon, flere deler vårt synspunkt. 

Tema tas opp igjen på neste møte. 

Må tas i sammenheng med gjennomgang av reglementet.  

Poenget handler om å forenkle det å være hesteeier.  

 

58 Oppsittpenger – hva gjør vi videre ved Kjell Aage  

➢ Se punkt over vedr. oppsittpenger i sak 57 

59 Medlem ved Anders   

➢ 407 medlemmer totalt 
➢ 5 nye medlemmer, 11 som har slutta 
➢ 100 stykker som ikke har betalt enda. 
➢ All refusjon ut til lagene er i orden og ajourført 

59 Økonomi ved Kjell Aage  

➢ Bank Drift NHF 285.463,-  



 
➢ Hest i Trafikken 345.263,-.  

o Innskudd Hest i Trafikken se vedlegg.  
o God finansiering, fortsatt penger som ventes inn, blant annet fra Norsk 

Hestesenter og Hest360 

 

60 Hest i Trafikken ved Hallvard Kristlok  

➢ Nærmer seg innspurten til aksjonen. Invitasjoner er på vei ut i disse dager. Sendes ut 

fra Norsk Hestesenter 
➢ Demonstrasjon fredag 30.8 

➢ Åpent og politiskmøte etter demonstrasjonen 
➢ Hest360 skal lage videosnutter  
➢ Nationen og Bondebladet dekker aksjonsuka 
➢ Vi må passe på å følge opp selv etter aksjonsuka! 

61 Prosjektplan  

➢ Mva-kompensasjon for NHF og lokallagene – Står åpen.  
➢ B-trenerlisens 
➢ Forslag om sak for styret og DNT: “Gjennomgang av disponering av midler trav vs. 

galoppsport". Er det skjeiv fordeling av midler galoppsporten vs. travsporten? Sak 

som må behandles forsiktig. 

62 Finn Hagen ønsker å bidra styret i NHF med å ta på seg enkeltoppgaver.  

➢ Diskutere aktuelle ting vi sliter med å gjennomføre.  
o Mva-kompensasjon for NHF og lokallagene. Anders tar ansvar for å få inn 

regnskap, vedtekter og årsmelding fra lokallagene.  

o Utarbeide forslag til Budsjett for 2019. Ikke gjort for i år. Finn Hagen vil ta på 

seg denne jobben.  

o Andre saker? spørsmål om Finn kan si noe mer om oppsittpenger – saken. 

Innspill om at momsandelen må komme klart frem på fakturaen. 

63 Eventuelt 

 

Neste møte: 2. eller 9. september, Skype 

 

Møte hevet 21.27 

Marianne Mølmen 

Referent 

Gjøvik  
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