Referat frastyremøte tirsdag 28. mars 2017.
Tilstede pr. telefon:
Vidar Arnesen.
Referent:

Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Lasse Holmen, Kjersti Løvseth og
Vidar Arnesen

Sak 9/17; Status utvalg, rådgivere og distriktskontakter:
Saken fikk en første gjennomgang. Spørsmål som ble belyst var: Hva er i funksjon? Hva er behovet?
Vurdering av videreføring eller ikke? Hvis videreføring; i hvilken form?
Vedtak:
Saken realitetsbehandles på styremøte 30. april.

Sak 10/17; Formalisering av muligheter for medlemmer til å komme med innspill:
Saken fikk en første gjennomgang. Det har blitt fremmet forslag om ”åpen post” i forbindelse med
generalforsamlinger, slik at medlemmer kan komme med innspill til styret. Dette ble sist fremmet som
ønske på årets generalforsamling. Det er erfaringsmessig knapt med tid på generalforsamlingene. Kan
en slik formell kanal etableres på nettet, f. eks. et kontaktforum? Det må i så fall settes deltakerkrav
som forhindrer anonymitet og usaklighet.
Vedtak:
Saken presenteres nå, men realitetsbehandles på styremøte 30. april. Lasse gis i mellomtiden i oppdrag
å undersøke muligheter for slik kommunikasjon mellom medlemmer og styret via e-post og SMS på
Styre-Web.

Sak 11/17; Oppfølging av tidligere innspill overfor DNT / Avlskomiteen:
Veikle Balder fremmet i løpet av 2016 innspill om behov for oppgradering av beregningsgrunnlaget for
BLUP-indeks, behov for en bransjestandard knyttet til avlsvirksomhet for hest samt utfordringer
knyttet til transport av fersk hingstesperma. Innspillene bør følges opp. Skrivet, som fulgte vedlagt
innkallingen til dette møtet, er sendt Svein Morten Buer med kopi til Knut Weum, Laila Stolpenes, Ole
Ødegaard og Per Erik Hagen. Fredrik har vært i kontakt med Tore Kristiansen som har gitt beskjed om
at sakene skal behandles i administrasjonen med det første.
Vedtak:
Sakene følges opp i DNT av Fredrik. Kjersti følger opp i dialogmøte med DNT 30. mars.
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Sak 12/17; Status Rabatthingster:
Kjersti og Egle oppdaterte fra utvalgets arbeid. Det ligger an til at det blir over 20 hingster på
rabatthingstlinja.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Oversikt over hingstene og en orientering om ordningen utarbeides av
Egle og Kjersti. Dette oversendes redaksjonskomiteen slik at saken kommer med i Vårnummeret.

Sak 13/17; Status Vårnummeret:
Oppdatering fra redaksjonskomiteen ved Målfrid og Vidar. Fredrik refererte fra samtaler om eventuelt
samarbeid med TGN. TGN har for tiden utfordringer med produksjonskapasiteten sin. Vårnummeret
blir derfor produsert av Land Trykkeri. TGN vil bruke sommeren og høsten til å forberede lay-out slik
at de kan produsere Årskavalkaden 2017. I mellomtiden er det gjort avtale om annonsering som vil
være kompensasjon for hjelp med annonser i vårt Vårnummer.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 14/17; Status medlemsutvikling og økonomi:
Lasse orienterte om at det pr dags dato er 655 medlemmer i Veikle Balder. Det vil bli sendt ut purring
til de som ikke har betalt medlemskontingent over påske. Kassabeholdningen er på kr. 326.000,- Lasse
ba om at loddbøkene til Landsfinalelotteriet blir telt opp og kontrollert opp imot salgsinntekter og
tilstøtende utgifter på neste fysiske styremøte.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Kontroll av loddbøker vil bli foretatt.

Sak 15/17; Dialogmøte med DNT og samarbeidende organisasjoner:
Kjersti møter for Veikle Balder 30. mars. Fredrik har fått beskjed fra Tore Kristiansen at hver
samarbeidende organisasjon kun får møte med en representant. Saker som bør tas opp ble diskutert.
Vedtak:
Kjersti fremmer vårt synspunkt på hoppenes vilkår innenfor løpstilbudet og de sakene som har blitt
spilt inn til DNT tidligere, se sak 11/17. Styret vil på nåværende tidspunkt ikke gi noe bindende
synspunkt omkring Travavl.no sitt utspill om oppdretterpremier i starter utenfor Norge. Sakens
realiteter må belyses nærmere før styret gir sitt endelige svar på utspillet. Kjersti skal også etterspørre
rutiner for innsending av saker som ønskes tatt opp i dialogmøtene, innkalling og dagsorden samt
utsending av referat.

Sak 16/17; Representasjon og eget løp på Magnor 1. mai:
Fredrik opplyste at det koster kr. 6.000,- å ha eget løp på Magnor.
Vedtak:
Vi sponser et av kaldblodsløpene på Magnor og stiller med stand. Det blir seiersteppe til vinneren og Tskjorte til oppasseren, alt med VB-emblem. Lasse og Kjersti stiller på Magnor, andre som har mulighet
deltar også på stand. Fredrik ordner formell avtale med arrangøren.
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Sak 17/17; Utspill fra Travavl.no:
Fredrik refererte fra samtale med PE Hagen. Travavl.no har kommet med forslag om felles arena for
salg av hester på internett. Planene er foreløpig lite konkrete. Travavl.no sitt synspunkt på
oppdretterpremier fra starter i utlandet hadde blitt drøftet. Se sak 15/17.
Vedtak:
VB er i utgangspunktet positive til tanken om en felles salgsarena.

Sak 18/17; Eventuelt:
Målfrid:
Rapport fra Landsfinalelotteriet er sendt Lotteritilsynet. Diplom med hingsteeiernes underskrift vil bli
sendt vinnerne i lotteriet.
Fredrik:
Vil etterlyse den godkjente protokollen fra generalforsamlingen. Når den foreligger ordner Vidar med
kopi i pdf-format slik at Fredrik kan oppdatere organisasjonens styre i offentlige registre.
Neste styremøte:
Vi møtes for hyggelig samvær lørdag 29. april. Styremøtet begynner etter frokost søndag 30. april.
Saker som ønskes tatt opp, ut over de allerede bestemte, må formidles til Fredrik og / eller Vidar. De vil
i fellesskap utarbeide saksliste. Denne vil, som vanlig, bli sendt ut ca. ei uke før møtet.
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