Referat fra styremøte 06.12.2016.
Til stede pr. telefon: Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Lasse Holmen og Vidar Arnesen.
Hadde meldt forfall: Cecilie H. Anderson og Sverre Stang
Referent:
Vidar Arnesen.

•

Sak 1; Evaluering av Landsfinalen:

Lasse og Vidar hadde før møtet presentert forslag på mal for rapport fra komiteene til styret. Evaluering
av arrangement kan på den måten knyttes opp i mot det planlagte årshjulet for foreningen. Formen på
evalueringsprosesser ble vurdert.
Vedtak:

•

Styret ber utstillingskomiteen bruke det framlagte evalueringsskjemaet i sin rapport til
styret. Utstillingskomiteens evaluering vil danne grunnlaget for styrets evaluering av
Landsfinalen.

Sak 2; Økonomi / loddsalg:

Lasse orienterer:
Vi har i dag 618 betalende medlemmer. Det har kommet innbetalinger av medlemskontingent etter
purring helt til de siste dagene.
Det står ca. kr. 152.500,- på Veikle Balders brukskonto.
Det er solgt lodd for ca kr. 103.000,- Etter at trykking av lodd og annonser er betalt, står det ca. kr.
96.000,- på loddkontoen.
Vedtak:
•

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 3; Veikle Balders Hederspris 2016:

Målfrid og Jakob fremmet forslag på mottaker. Statuttene for tildeling ble vurdert.
Vedtak:

Styret slutter seg til Målfrid og Jakobs forslag til mottaker. Evaluering av statuttene for
tildeling overlates til nytt styre.
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•

Sak 4; Debattmøte under generalforsamlingshelgen:

Jakob orienterte om at ny avlssjef i DNT skal tilsettes i løpet av januar. Målfrid og Jakob foreslo et
møte der nytilsatte avlssjef i DNT og leder av avlskomiteen for kaldblods, Ole Ødegaard, får presentere
utkast til ny avlsplan. Som innleder og møteleder ble foreslått Truls G. Pedersen. Lokaler til møtet er
allerede bestilt på Bjerke.
Vedtak:

•

Jakob inviterer nytilsatt avlsleder i DNT og Ole Ødegaard til å delta i debattmøte om ny
avlsplan. Vidar forespør Truls G. Pedersen om han kan være møteleder.

Sak 5; Årskavalkaden:

Målfrid og Vidar orienterte om redaksjonskomiteens arbeid. Komiteen har fått første utkast til
korrekturlesing. Medlemmene skal ha Årskavalkaden i posten i god tid før jul.
Vedtak:
•

Orienteringen fra redaksjonskomiteen tas til etterretning.

Sak 6; Fysisk styremøte i januar 2017:

Ulike lokaliteter og mulige tidspunkt for å få til et møte ble drøftet.
Vedtak:
•

Målfrid og Jakob fremmer et konkret forslag til dato.

Sak 7; Orienteringssaker:

Lasse orienterte om at det er lagt inn filter på e-postadressen, slik at vi unngår å få uønsket reklame og
kommersialisering til vår e-postkonto.
Jakob orienterte om at Eik Maskin sentralt har sagt nei til å være hovedsponsor. Det er håp om at noen
lokale forhandlere vil slå seg sammen og være sponsorer for Veikle Balder.
Vedtak:
•

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 8; Eventuelt:

Målfrid ønsker å undersøke ulike muligheter for å lage en promoteringsfilm om kaldblodshesten.
Filmen skal vise kaldblodshestens ulike bruksegenskaper.
Vedtak:

Målfrid gis i oppdrag å undersøke muligheter for å lage en promoteringsfilm om
kaldblodshesten.
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