Referat fra styremøte 23.8.2016
Tilstede pr. telefon: Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Sverre Stang, Cecilie H. Andersson, Lasse Holmen
og Vidar Arnesen, referent.

• Referat fra styremøte 2.7.2016:
Vedtak:
Referatet godkjent. Ordning med å sende ut referat på e-post, med en kort frist til å komme med
endringsforslag, før referatet legges ut på hjemmesiden godkjennes.
• Sak 1; Budsjett:
På det grunnlaget som foreligger kan det ikke utarbeides budsjett for inneværende beretningsår. Lasse
hadde derfor utarbeidet et internt notat vedrørende den økonomiske situasjonen til Veikle Balder. Så
langt i år ligger det an til et driftsmessig underskudd på ca. kr. 100.000,- Årsakene til dette er flere, men
det er bl. a. i år avregnet utlegg og kjøreregninger tilbake til 2014 til enkelte styremedlemmer. Til
utlegg, kostnader til vårnummeret, kjøreregninger, årsmøte og annen deltakelse i arrangement, er det
hittil i år brukt ca. kr. 138.000,- Situasjonen blir ytterligere vanskelig i og med at 287 medlemmer ikke
har betalt medlemsavgift. Tilskuddet fra DNT til drift av foreningen og Veikle Balders landsfinale er
betydelig redusert i forhold til tidligere år.
Styret vil prioritere å gjennomføre Veikle Balders Landsfinale og gi ut Årskavalkaden slik det er
forutsatt og innenfor den samme økonomiske ramma som i 2015. For øvrig ble det framsatt forslag til
økte økonomiske innstramminger og forslag til å øke inntektene:
• Styremøte på Momarken utgår. Vi forsøker å få til et fysisk styremøte i nærheten av
Gardermoen i stedet.
• Kjøregodtgjørelse settes til kr. 2,- pr. kilometer.
• Vi bør samkjøre annonsesalget for utstillingskatalogen og tidsskriftene for å få mest mulig ut av
salget samlet sett for foreningen.
• Ideer om å skaffe en hovedsponsor ble utvekslet.
• Målfrid hadde undersøkt og fått vite at DNT kan søke øremerket tilskudd fra Norsk Hestesenter
til landsfinalen og gi Veikle Balder dette som et tilskudd til å arrangere utstillingen.
• Utstillingskomiteen vil vurdere å øke påmeldingsavgiften til utstillingen.
• Veikle Balder vil kreve avgift for å ha salgsstand på utstillingen. Dette har Jacob klarert med
Biri.
• Målfrid fremmet en ide om å be hingsteeiere og hingsteholdere om å gi en hingsteavgift for en
topphingst i gave til Veikle Balder. Hingsteavgiften vil deretter bli loddet ut i forbindelse med
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Landsfinalen. Styret ga full tilslutning til denne ideen.
Vedtak:
De foreslåtte innstrammingsforslagene gjennomføres. Forslag til økte utgifter gjennomføres så langt det
lar seg gjøre. Utstillings- og redaksjonskomiteen pålegges å utarbeide egne budsjett for neste
regnskapsår.
• Sak 2; Klasseløpshelgen på Bjerke:
Telt til stand er bestilt. Jacob ordner med vaffelrøre og vaffeljern. Han lager også en vaktliste for
standen. Styret bør være på standen så mye som mulig. Vidar lager quiz med jakke som premie. Lasse
har meldt forfall. Vidar tar forbehold om flytider søndag. Jacob ordner med møtelokaler.
Møter:
Lørdag kl. 11.00, Redaksjonskomiteen. Utstillingskomiteen deltar på første del av møtet
for å samkjøre annonsesalg samt fastsette annonsepriser.
Styremøte etter at løpene er slutt.
Søndag kl. 10.00 til 12.00, Styremøte.
Søndag kl. 12.00, Sportskomiteen.
Vedtak:
Klasseløpshelgen gjennomføres som forutsatt.
• Sak 3; Vilkår for oppdrett av kaldblodshester. Strategi for videre arbeid:
Vidar tok opp situasjonen for kaldblodsoppdrettet som følge av forhøyede satser på oppdretterpremier i
Sverige med Travavl.no på Jarlsbergs midtsommertrav. Han oppnådde liten forståelse for situasjonen
med henvisning til dagens økonomiske situasjon for DNT. Derimot ble det framsatt interesse for å
samarbeide om mer praktiske sider ved å drive oppdrett. Vansker med sending av sæd og avgifter på
enkelte hingstestasjoner er eksempel som Veikle Balder vil bringe inn i diskusjonen. Vi bør fremme
slike saker gjennom DNT.
Vedtak:
Målfrid og Vidar utarbeider utkast til skriv med innspill til samarbeidende organisasjoner. Ferdig utkast
sendes styremedlemmene for uttalelse.
• Sak 4; Rabatthingster:
Veikle Balder må se etter egne virkemidler til å promotere rabatthingstene på. Det er
utviklingsmuligheter både på hjemmesiden og Facebook. Rekruttering av rabatthingster bør
påbegynnes etter klasseløpshelgen.
Vedtak:
Saken tas opp igjen på styremøte under klasseløpshelgen.
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• Sak 5; Rapport fra sportsutvalget:
Målfrid gav en orientering om det første møtet i sportskomiteen. Det var gode diskusjoner og stort
engasjement i møtet.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
• Sak 6; Eventuelt:
Det har tidligere blitt bestemt at alle styremedlemmene skal ha tilgang til Veikle Balders e-postkonto.
Vedtak:
Jacob ordner med at alle styremedlemmer får oppdatert passord til e-postkontoen.

Sportssjef i DNT, Jan Hedrèn, har sendt følgende e-post i dag:
Hei samarbeidsorganisasjoner, denne saken er muligens mest viktig mot Veikle Balder
Dere har alle lest Kjetil Djøselands synspunkter i seneste TGN, vedr. å sette opp en STOR
kaldblodshelg på Sørlandet i forbindelse med NM. Med løp for alle årganger, 3-4-5 og elite.
En norsk variant av «Sleipner-dagene».
Til Kjetil har jeg informert at dette er fullt mulig.
MEN da må vi være klare på at det for de tre og fireårige kaldblodsene oppstår en
kjempekollisjon rett opp imot de svenske kvalene og finalene i kaldblods-Kriteriet og
kaldblods-Derby, som har kval og finale akkurat i dette tidsrom, i slutten av juli.
Er det lempelig? De norske kaldblodsene dominere fullstendig i svensk Kriteriet og Derby.
Er det da politisk rett å sette opp konkurrerende tilbud i samme uker?
Dere må komme med synspunkter slik at vi sammen kan stå enige i at dette muligens
kanskje ikke er en logisk vei.
Jeg har også sagt ved flere anledninger at Sverige og ST gjorde noe veldig bra for 7-8 år
siden da de skapet disse «Sleipner-dagene» over to dager.
Man fant det eneste og rette tidspunktet som var mulig, en uke inn i juli. Da kan arrangøren
sette opp løp for alle årganger uten at det blir en eneste kollisjon for svenske og norske
kaldblods.
Dessverre rakk Sverige før Norge i denne saken.
Spørsmålet er hvis vi skal være fornøyd med dette? Norske hester kommer til Sverige disse
dagene og tar hjem nesten alle pengene. Er ikke dette godt nok?
Jeg mener at det blir en risiko å lage noe som «forstyrrer» dette opplegg, som jo er så bra for
de norske trenerne av kaldblods.
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Jeg ønsker evt. innspill i saken ganske kjapp.
Vedtak:
Jacob sender Jan Hedrèn svar på henvendelsen. Svaret lyder:
Styret i Veikle Balder viser til din henvendelse på e-post datert 23.08.2016. For en tid siden
gjennomførte Veikle Balder en medlemsundersøkelse som bla. a. Omfattet de spørsmålene du tar opp .
Vi har nylig oppnevnt et sportsutvalg. Sportsutvalgets mandat er å bla. a. å foreslå ulike tiltak som
fremmer kaldblodshestens startfrekvens og inntjeningsmuligheter. Veikle Balder vil komme tilbake
med svar på din henvendelse når styret har behandlet sportsutvalgets helhetlige innstilling og
sammenfattet denne med resultatene av medlemsundesøkelsen.
Innspill på Facebook om påståtte premieskalaer i løp for varmblodshester og kaldblodshester.
Styret finner ingen forskjellsbehandling i de regnskapene og rapportene som DNT la fram på siste
generalforsamling. Vi overvåker selvsagt situasjonen og utviklingen.
Vedtak:
Jacob svarer på Facebook.
Opplysninger i Brønnøysundregistrene.
Det har vært vansker med å oppdatere opplysningene om styresammensetningen på
Brønnøysundregisteret på grunn av manglende innsending av rettkjente referat fra generalforsamlinger.
Vedtak:
Jacob sender inn nødvendig protokoll og besørger nødvendig effektuering av opplysningene i
Brønnøysundregisteret.

I dagens TGN står en artikkel om økt påmelding til unghestskuer og utstillinger rundt omkring i
landet. Kari Hustad ved Norsk Hestesenter omtaler dette som Veikle Balder-effekten. Dette er vi
glade for- og stolte av!!!
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