Stiftelsesmøte «Sleipner Norge», Toftemo 28. august 2010 (kl. 12.00-14.20)
Ola Martin Aasen ønsket velkommen til møtet, orienterte om litt historie og bakgrunnen for møtet,
før man tok fatt på sakslista.

1. Godkjenning av innkallingen.
- offentliggjøring i TGN to ganger. Vedtatt.
2. Konstituering av møtet.
- valg av ordfører: Jon A. Høgstad. Vedtatt.
- valg av referent: Ole Sylte Heggset. Vedtatt.
- valg av to til å underskrive protokollen: Olav Hauge og Bjørn Kåre Herbjørnrød. Vedtatt
3. Danning av kaldblodsforening
- Ola Martin orienterte om bakgrunnen for foreningen, bakgrunn og motivasjon for
dannelsen.
- Leder i Arna Travlag: brenner for kaldblodet, men lurte på hvilken rolle foreningen skal
ha i forhold til det ivrige travpolitiske miljøet, bl. a lokale travlag og hesteeierforbundet.
- Avlskomité.
- Bjørn Kåre Herbjørnrød svarte for avlskomiteen, som mangeårig leder. Viktigste for å
danne foreningen ut fra erfaringer med Sleipner i Sverige. Først og fremst ute etter å
bygge kreative innspill.
- Ove Berg: lurte på alliansene med DNT, hesteeierforbundet m.m.
- Fredrik Eng: trenger en kaldblodsforening som kan se og tenker bredde. Både trav, men
også kulturbærer.
- Tore Nilsen: ønsker en forening for varmblods og en for kaldblods da utgangspunktet for
arbeidet er forskjellig. Samtidig viktig å arbeide mot DNT som medspiller. Støtter en
forening.
- Fredrik Eng: ønsker å bygge en forening som tenker bredere enn bare sporten, ikke bare
DNT.
- Arild Hansen: viktig å tenke på at DNT er en medspiller.
- Nils Vallesæther: vi som hesteeiere er DT, og avlskomiteen som jeg er medlem av, ønsker
det samme som dere. Viste til nydannet oppdretterforening, tidligere arbeid med
tilsvarende forening. Håper engasjementet vedvarer.
- Tor Finstad: skal tjene Trav-Norge på det grunnleggende plan, og holdbarheten spesielt.
DNT må innse at denne foreningen kan de ikke være foruten om 10 år.
- Ola Martin Aasen kastet også ut at denne foreningen kan bli en nordisk forening om
noen år.
- Ole Sylte Heggset: støtter forslaget om nordisk samarbeid.
- Tore Nilsen: utropstegn ved avlssamarbeid.
- Nils Vallesæther: også skeptiske til blodblanding, men foreningsarbeid!
- Sverre Stang: ikke TGN som snakker. Glad for engasjementet, men støtter ikke å stenge
dører mot Finland. Viktig med åpne dører!
Avstemning: norsk kaldblodsforening eller ikke?
4. Valg av valgkomité.
- Pål Andreassen, leder. Valgt.
- Leif Inge Lura. Valgt.

-

David Becken. Valgt.
Valgkomiteen ble satt i arbeid!
5. Hva skal foreningen hete?
Innstilling: Sleipner Norge.
- Arild Hansen: viste til hesten Veikle Balder, som i 1849 sto på Tofte kongsgård og er
kaldblodssportens mest betydningsfulle hingst.
- Herbjørnrød/Fredrik Eng argumenterte for Sleipner Norge.
- Henki Kulblik: svenskene liker Sleipner, men vi kan hete Veikle Balder.
- Tor Finstad argumenterte rundt begge navn, men støtter å tenke involvering av Sleipner
Sverige.
- Ola Martin Aasen: ikke prestisje på navnet, enten det blir det ene eller andre.
- Sverre Stang: mener Veikle Balder er både et vakkert navn, men også et så viktig navn i
norsk kaldblodssport at dette bør være navnet.
- Herbjørnrød mente Stegg også burde vært vurdert…

-

Ordstyrer tok ordet, og forsamlingen stemte over navnene:
Veikle Balder: 26 stemmer
Sleipner Norge: 6 stemmer

Navnet ble da Veikle Balder!
6. Godkjenning av vedtektene.
- Ola Martin Aasen leste opp foreslåtte vedtekter.
- §1: godkjent
- §2: godkjent
- §3a: Automatisk utestengt endres til automatisk utmeldt
- §3b: intensjoner endre til formålsparagraf
- §4: godkjent
- §5 punkt 2: ordfører m varamann, ordfører endres til møtedirigent
- §5 punkt 4: vedr. møteinnkalling, foreslås flyttet opp som punkt 1. Vedr.
møteinnkalling/innkomne saker – endres!
- §6: mandattid endre til funksjonstid.
- §7: godkjent
- §8: 2010 og 2011 felles, ellers årlig etter kalenderåret.
- §9: godkjent
- §10: ok med endring av at det skal leveres 2/3 flertall i begge generalforsamlinger.
-

Per Arne Enholm, Norsk Travamatørforening, lurte på om det under formålsparagrafen
burde ha et punkt på hvordan foreningen bør/skal samarbeide med øvrige foreninger i
sporten.
- Jon A. Høgstad m.fl ønsket at denne tilliten ble tillagt styret.
7. Kontingent.
- Sverre Stang: mente en kontingent på kr 500,- var minimum.
- Nils Vallesæther: kr 500,- er ok pr. år.
- Spørsmål om hvorvidt familier, stallpseudonum osv kan ha et medlemskap med en
stemme.
- Vedtak: kr 500,- pr. år, enstemmig.
8. Valg.
- Valg av styreleder: Ole Sylte Heggset
- Valg av fire styremedlemmer:

9.

10.
11.
12.

o Målfrid Vatne, for 1 år
o Ola Martin Aasen, for 1 år
o Tor Finstad, for 2 år
o Fredrik Eng, for 2 år
- Valg av tre varamedlemmer i nummerert orden:
o 1. Ketil Tønnesen
o 2. Oddmund Eggum
o 3. Merete Viksås
Styrehonorarer.
- Styreleder: kr 10 000,- Styremedlemmer –
Styret frasa seg honorarer de to første årene, mens de faktiske utgifter vurderes
fortløpende av styret.
Valg av ordfører/møtedirigent for 2011/2012.
- Jon A. Høgstad valgt, med Sverre Stang som vara.
Valg av revisorer m. varamenn
- valget utsatt til neste generalforsamling, mars 2011.
Valg av strategiutvalg.
- styret gis fullmakt til å oppnevne dette utvalget.

Forslag om å utarbeide en logo for Veikle Balders forening. Dette var det stemning for, og styret lovte
å ta tak i dette!

Møtet ble da hevet, og det forarbeidende styret ble takket for vel utført jobb, mens det nye styret
ble ønsket lykke til.

Referent: Ole Sylte Heggset
Toftemo, 28.08.2010
Protokoll godkjent: Bjørn Kåre Herbjørnrød /s/ og Olav Hauge /s/

