Referat fra styremøte 23.5.2016
Tilstede pr. telefon: Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Sverre Stang, Cecilie H. Andersson, Lasse Holmen
og Vidar Arnesen, referent.
• Saksliste:
Nytt punkt 3; Vedtekter.
• Referat fra styremøte 25.4.2016:
I sak 6 har –rabatthingster falt ut.
Vedtak:
Referatet godkjent
• Sak 1; Referatsaker:
Mathias Skrugstad har trukket seg fra sitt verv av yrkesmessige grunner. Jakob orienterte om at Mathias
har sagt seg villig til å fullføre arbeidet med å oppdatere Veikle Balders brosjyre. Vidar skriver
møtereferat inntil videre.
Vedtak:
Styret drøfter sekretærfunksjonen på neste styremøte.
Jakob og Vidar skal ha møte med Marloes Harkema og Sturla Pettersen vedrørende deres tilbud om
hingsteannonser på Bjerke 25. mai.
Vedtak:
Styret informeres om resultatet fra møtet og eventuelt konkret forslag på neste styremøte.
• Sak 2; Innkommende saker:
Målfrid tar opp sak vedrørende promotering av andre bruksområder for kaldblodstravere enn bare
travløp, jfr. Veikle Balder sin formålsparagraf. Det er planer om å gi temaet spalteplass i den
kommende årskavalkaden. Kanskje Veikle Balder kunne arrangere et stevne kalt Kaldblodskampen, der
ulike sportsgrener inngår? En kaldblodshest er tatt ut til VM i Mountain Games, noe som viser rasens
allsidighet. Dette vil på sikt kunne øke etterspørselen for kaldblodshester.
Vedtak:
Styret gir forslaget full oppslutning. Temaet tas opp til drøfting på neste styremøte.
• Sak 3; Vedtekter:
Utkast til nye vedtekter ble sendt styremedlemmene i april. Forslaget bygger på Normallov for Travlag
der Veikle Balders nåværende vedtekter og ulike vedtak på generalforsamlinger er implementert.
Forslaget endres i §5 som følge av endringer av DNT`s lover. Sverre og Vidar får fullmakt til å foreta
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disse endringene før forslaget sendes referansegruppa og distriktskontaktene.
Vedtak:
Utkast til nye vedtekter sendes ut på høring etter at rettelser er utført
• Sak 4; Sportsutvalget:
Målfrid orienterte om sportsutvalgets arbeid. Utvalget har til nå loddet stemningen i miljøet og ser i
første omgang på muligheter for å øke startprosent og starthyppighet for de unge hoppene. Fredrik Eng
har tiltrådt utvalget. Det er planlagt møte i utvalget på Biri 2. juli.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
• Sak 5; Hjemmesiden:
Cecilie får rosende omtale for sitt arbeid med å rydde og strukturere hjemmesiden. Det arbeides fortsatt
med å få noen linker til å fungere. Lasse ønsker en oppgradering av info som bør oppgis når nye
medlemmer melder seg inn via hjemmesiden. Jakob foreslår en fane som skal hete –Travpolitikk.
Vedtak:
Styret er veldig fornøyd med utviklingen på hjemmesiden.
• Sak 6; Veikle Balder Cup:
Sløyfe til Sørlandet ettersendes. Jakob og Vidar representerer i forbindelse med Veikle Balder Cup på
Bjerke 25. mai. Vidar har tepper til Bjerke og finalen på Biri 2. juli. Sløyfer er i bestilling.
• Sak 7; Eventuelt:
Jakob tok opp situasjonen med bedrede vilkår for oppdrett i Sverige. Etter diverse innspill fra ulike
aktører, der Veikle Balder kritiseres for sin påståtte unnlatenhet, bør det komme et offisielt utspill om
oppdretterpremier i Norge.
Vedtak:
Jakob og Vidar lager et forslag til uttalelse. Utkastet sendes alle styremedlemmene for innspill før
uttalelsen sendes til TGN.
Lasse tok opp hvem som skal sende tidsskrift til nye medlemmer.
Vedtak:
Lasse, i egenskap av kasserer og ansvarlig for medlemslista, sender ut tidsskrift til nye medlemmer.
Jakob overleverer et lager av tidsskrifter til Lasse.
Lasse tok opp erfaringene med Styre-Web nå som prøveperioden snart er over.
Vedtak:
Veikle Balder vil bruke Styre-Web sine tjenester.
Jakob tok opp erfaringene med conferance.com i forbindelse med styremøtene over telefon.
Vedtak:
Vi fortsetter å bruke conferance.com
Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på Vårnummeret.
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Neste styremøte blir på Biri 2. juli kl. 11.00. Jakob ber Biri å få låne lokale og om å få ha stand i
hesteringen. Tor Finstad og Mathias Skrugstad forespørres om å stå på stand. Styret deltar også på
stand utenom møtetid.
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