Referat Styremøte 4/2020
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Admin:
Ikke møtt:

Mandag 20.04.20 kl. 20.00
Skype
Kjell Aage, Hallvard, Anders, Anne, Vidar, Marianne
Ikke møtt
Finn, Asbjørn

Saker
27/20 Godkjenning av innkalling
 Godkjent

Kjell Aage
Marianne

Godkjenning av referat
 Godkjent
28/20 Møteplan
 Telefonmøte første mandag i måneden kl. 20.00.
 Hest i trafikken på Stortinget
 Årstinget 2020

Kjell Aage

29/20 Medlemmer
 389 medlemmer totalt,
 263 betalende
 14 ny medlemmer i år
 39 ble avsluttet ved nyttår

Anders

30/20 Økonomi
Drift
362.322,Hest i trafikken:
291.193,-

Kjell Aage

31/20 Hest i trafikken
 Møtet på Stortinget ble utsatt på grunn av covid-19
 Vanskelig å gå videre før dette møte blir gjennomført
 Gjensidige Stiftelsen har utsatt prosjektavslutninga ut 2020 på
grunn av kovid-19
 Frøydis Barstad og Marianne Mittet Solbrå starter arbeidet
med opplæringsfilmer, frem til ny normalsituasjon?

Hallvard
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32/20 Årstinget 2020
 Aktuelle datoer og former for Årstinget 2020:
 Fysisk møte 22.08.20 på Linne Hotell,
 «Kontormøte»
 Møte via Teams
 Møte via Teams foretrekkes forran «Kontormøte» dersom
det ikke kan bli fysisk møte den 22.08
Arbeidsfordeling for Årstinget 2020:
 Årsberetningen bør ferdigstilles innen midten av mai, og
utkastet bør legges ut på nett når det er klart.
 Ny layout? Bruke årsberetningen fra i fjor, men i ny drakt.
 Innhold: Hest i trafikken, avlsstimulerende tiltak,
premiematrisen i Norge, saker vi har hatt opp gjennom året og
som er viktige for hesteeierene i Norge, ponnitrav og
rekrutering, presentasjon av alle lokallagene.
 Anne og Marianne syr sammen årsberetningen,
 Kjell Aage setter igang valgkomiteen og gir dem mailadresse
innstillinga skal sendes til.
 Varsel til Årstinget må sendes ut med forklaring om hvorfor
Årstinget ikke avholdes tradisjonelt (covid-19).
 Hallvard lager innkalling til årstinget
 Strategiplanen utgår dersom møtet avholdes på Teams
 Dialogmøtet har fått ny sekretær,
 Gaupen-serien. Ikke hørt noe mer på lenge, Kjell Aage tar
kontakt

Kjell Aage

Hallvard,
Anders,
Anne,
Marianne
Kjell Aage

Hallvard
Hallvard

33/20 Forslag til felles lover, gjennomgang og diskusjon. Sak til årstinget Kjell
Aage/
 Må dobbeltsjekke att alle punkter fra Altinn er på plass og
Marianne
dobbeltsjekke eventuelle skrivefeil
34/20 Situasjon i travet.
 Saker NHF må jobbe med i 2020 og fremover
 Viktig å profilere travet og sporten hendelser i tida
framover. Må lage profiler. Sak til årstinget
 Stab i bane-administrasjon rundtom bør vurderes
 Mønstringsløp: NHF bør sende nytt brev for å få
mønstringsløpene opp å gå igjen.
 Statsavgiften, gledelig nyhet. Pengene må gå tilbake til
hesteeiere og utøvere og ikke til oppbygging av
egenkapital
 Strategiplan
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35/20 Fordeling av oppgaver inneværende år
Verv

Ansvarlig

Styreleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer/regnskap
Medlemsansvarlig
Info

Kjell Aage
Anders
Marianne
Kjell Aage
Anders
Hallvard
Anders
Anders, Anne
Anders
Hallvard
?

Hotell, møterom, reiser
Prosjekter
Andre oppgaver

Merknad

Nyhetsbrev
Nettside
Facebook
Booking
Hest i trafikken

 Leder og nestleder velges på Årstinget, resten av styret
konstitueres på første styrmøte etter valget
36/20 Prosjektplan, oppdatering
 Bruker referatet som prosjektplan
37/20 Eventuelt
 Avlshopper i utlandet
 Innovasjon Norge er interessert i å innhente produksjon fra
utlandet til Norge, også oppdrett av hest, gjerne i
kombinasjon med Inn på Tunet.
 Tilskudd til hest for utleie av beite
 Lokallag i Nord-Norge: Vi har medlemmer, men ikke lokallag.
Etablering av lokallag er lagt på is mens covid-19 herjer
 Trøndelag: Retter fokus mot Sør-Trøndelag. Ønsker å få opp
engasjementet i lokallaget.
 Lokallag i Bergen: Vidar tar initiativ til å etablere ett lag i
Vestendfjeldske.

Gjøvik 20.04.20
Marianne Mølmen
Referent
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