Endelig protokoll
Torsdag 12. mai 2016
ble Avlskomitémøte nr. 4/2016
avholdt i peisestua på Bjerke Travbane
10.00-14.30
Til stede:

Per Erik Hagen, Ole C. Ødegaard, Nils O. Bergslien, Arild Hansen og Ingvild Seljord.
Sykdomsforfall: Tone M. Blindheim. Fra administrasjonen møtte Anders Järnerot
(refererte fra sak 9). Ellen Minge refererte sak 8. Tore Kristiansen møtte ang. sak
9/16. Laila Stolpnes deltok under sakene 11 og 12/16.

Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til første fysiske møte etter årets generalforsamling.
Sak 8/16

Referater
a) Telefonmøte, protokoll vedlagt.
Her er Norsk-Svensk Kaldblodskomité uteglemt, det er imidlertid ivaretatt.
b) Oppdretterseminar 26.-28. februar på Olavsgård
Det var ca 75 deltagere på seminaret. Bytte av hotell – godt mottatt. Man var
fornøyd med programmet. Oppdretterbragden ble utdelt. Man ønsker innspill til
emner og foredragsholdere. Forslag: moms/toll ved f.eks. Lars Waller
(spedisjonsfirma). Numedal og Kvåle fra LMD bør inviteres.
c) Svensk-norsk kaldblodskomité 31.3.2016
Anders Järnerot fortalte om komitéens sammensetning og arbeide og refererte fra
siste møte: Forskning på slektskap, Finnhesten, EU-direktiv/toll/moms, Terminlister,
Løp i Tyskland, Bedømmelse av hester utstilling/kåring
d) Opplegg for utdeling av DNTs Eliteavlshopper 2016
Hoppeeierne er invivter til OGP. Medlemmer til komitéen for eliteavlshopper må
velges. Kriteriene for å kunne bli eliteavlshoppe må ses på. Sak til neste møte.
e) Styremøte DNT - ettersendes
- Fordelingen av ledig oppdrettspenger fra 2014
- Eksportklausul varmblod
Løftes ut av referatsaker – behandles som egen sak
f) Stategiplan 2020 – avl
Per Erik Hagen gikk igjennom teksten gjeldende avl. Planen kommer også opp på
landsmøte under OGP og alle forbund/lag tar dette opp på sine egne møter.
Avlskomitéen legger strategiplanen til grunn for sitt arbeid.

1

Sak 9/16

Lovendringer i DNT
Tore Kristiansen informerte om det siste styremøtet og vedtakene der. Han gjorde
også rede for den økonomiske situasjonen hos DNT samt planer om omorganisering.
Administrasjonen sender forslag til protokoll innen 3 arbeidsdager etter møtet og
godkjennes pr e-post av styret. Når dette er gjort publiseres protokollen (som
foreløpig) på travsport.no Protokollen blir formelt behandet/signert påfølgende
styremøte, og protokollen endres deretter fra foreløpig til endelig protokoll.
Styreprotokollen kommer heretter til å sendes ut på mail til Avlskomitéen. Ansvarlig:
sertifiseringsavdelingen.
Møtekalender for året for DNTs styre: 9.-10.6., 19.8., 15.9., 8.-9.10, 9.-10.12
(reglementsendringer og budsjett).
Forslagene på generalforsamlingen som omhandlet Avlskomitéen ble trukket fra
behandling.
Vedtak:
Avlskomitéen tar gjennomgangen til orientering.

Sak 10/16

Avlskomitéens instruks
Avlskomitéen skal i løpet av året gjennomgå instruksen. Skal sendes til styret for så å
bli godkjent på neste års generalforsamling.
Vedtak:
Avlskomitéen utarbeider et forslag til ny instruks som behandles videre i
organisasjonen med sikte på vedtak på generalforsamlingen 2016.

Sak 11/16

Midlertidige pass
Laila Stolpnes informerte om midlertidige pass og problematikken rundt dette.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider forslag til løsning gjeldende problematikken med
midlertidig pass som forelegges for Avlskomitéen og så videre til Styret.
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Sak 12/16

Passordning for hest
Stolpnes orienterte om ny passforordning. Arbeidet med dette ligger under
administrasjonen.
Vedtak:
Til orientering.

Sak 13/16

Kaldblods avlsplan
Revidering av kaldblods avlsplan. Järnerot informerte om gjeldende status. Ingen
tilbakemelding fra svensk side har kommet. Forslag til endringer legges ved som
vedlegg til dette referatet.

Sak 14/16

Kurs for oppdrettere
For å øke kompentansen og interessen for oppdrett av travhester er det et
virkemiddel å arrangere regionale kurskvelder for oppdrettere. Dette for å nå et
bredt spekter av mennesker som driver, eller vurderer å drive med oppdrett. Vi bør
tenke igjennom hva som er viktigst å ha med på et program, pluss når og hvor vi skal
gjennomføre det. Anders Järnerot har et opplegg med utgangspunkt fra tiden i ASVT
som kan være en start.
Vedtak:
Regionale kurs skal gjennomføres med oppstart mars/april 2017. Se vedlegg om
forslag til kursopplegg. Kurset skal bestå av en teoretisk del og en praktisk del.
Inseminasjonskurs skal gjennomføres. Järnerot tar kontakt med Anne Wangen for å
lagd et brev til Veterinærhøgskolen med argument for å gjennomføre slike kurs.

Sak 15/16

Eventuelt
a) Statutter for søknader om støtte til avlsfremmende tiltak
Det er utarbeidet forslag til statutter.
Frist for søknad om være tidlig på året; 1. februar.
§1 – «enkeltpersoner» strykes som avsender for søknader
§§5 og 6 bytter plass.
Gamle §6 settes inn i §4.
Gamle §5 Frist for redegjørelse; 1. november i året prosjektet er gjennomført.
Statuttene gjøres gjeldende fra 2017. 2016 blir et unntaksår, med sen frist for
innsending; onsdag 10. august.
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b) Eksportklausulen
Avlskomitéen ønsker å belyse om det er anledning for vårt regelverk å ha en
eksportklausul, eller om kjøpsloven begrenser vårt handlingsrom.
Lars Borge-Andersen forespørres om en vurdering.
c) Auksjon
Anders Järnerot informerte.
d) Neste møte 25. august.

Oslo, 20. mai 2016
Per Erik Hagen
Leder
Anders Järnerot

Ellen Minge
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