Referat fra styremøte
søndag 25. februar på Thon Hotell Linne
Tilstede: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Kjersti Løvseth, Lasse Holmen og Vidar Arnesen
Referent: Vidar Arnesen

Sak 13/18: Konstituering av styret:
 Fredrik:
Leder.
 Målfrid:
Nestleder, leder utstillingskomiteen, redaksjonskomiteen, foreningens
facebook-gruppe.
 Lasse:
Kasserer og medlemsansvarlig.
 Egle:
Hjemmesiden, utstillingskomiteen, rabatthingster.
 Kjersti:
Hjemmeside, profilering, rabatthingster.
 Vidar:
Sekretær, leder redaksjonskomiteen.
 Stine Marlen: 1. vara. Innkalles til telefonmøtene. Deltar for øvrig etter avtale.

Sak 14/18: Møteplan første halvår 2018:
 Telefonmøter: Ca. en gang pr. måned, tirsdager kl. 20.00. Vidar sender ut innkalling med
saksliste en uke i forveien.
 Styreseminar i Trondheim i forbindelse med Veikle Balder Cup finale, 22 og 23. juni.
Kjersti sørger for bestilling av flybilletter og hotell.

Sak 15/18: Status medlemmer og økonomi:
Lasse orienterte:
Brukskonto: Kr. 351.620,Pr. 25. februar har Veikle Balder 731 medlemmer. 288 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent
innen betalingsfristen. Det har blitt sendt purring pr. e-post. Skriv med invitasjon om å gjenoppta
medlemskap i Veikle Balder til tidligere medlemmer er under utarbeidelse av Kjersti og Lasse.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/18:

Representasjon ved Veikle Balder Cup:
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Bjerke
21. mars:
Biri
6. april:
Sørlandet
28. april:
Momarken
15. mai:
Bergen
23. mai
Jarlsberg
13. juni:
Leangen, finale, 23. juni:

Vidar, Egle, Kjersti og Stine Marlen.
Fredrik, Egle.
Kjersti avtaler med Marianne Klepaker.
Lasse, Kjersti.
Kjersti avtaler med Anita Henriksen.
Lasse, Stine Marlen.
Styret.

Vedtak:
Den som står først på lista over representanter fra styret, er ansvarlige for oppmøte. Alle som har
anledning oppfordres til å delta sammen med den ansvarlige.
Kjersti har fullmakt til å kjøpe inn tepper og sørger for at teppene og rosetter er på plass på banene når
løpene skal gå. Kjersti og Målfrid sørger for annonse i baneprogrammene på de aktuelle løpsdagene.
Egle legger ut proporsjonene på hjemmesiden og Målfrid på facebook.
Kjersti sørger for gavepremier til ponnyløpet på Leangen 23. juni. Kjersti og Målfrid sørger for at
gavepremiering i ponnyløpet annonseres i programmet.

Sak 17/18: Representasjon / stand på travstevner:
Vi skal ha representasjon / stand på:
 Kongsvinger: Fredrik.
 Kala:
Lasse, Kjersti, Vidar.
 Bjerke
8. og 9. september: Styret, inkludert 1. vara Stine Marlen.
Vedtak:
Vi sponser et løp på hver av løpsdagene. Selebag med Veikle Balder-logo brukes som gavepremie.

Sak 18/18: Vårnummeret 2018:
Vidar og Målfrid orienterte:
 Siste frist for innlevering av annonser og redaksjonelt stoff til Vidar: 23. mars.
 Oversendelse av ferdige annonser og redaksjonelt stoff til TGN: 3. april.
 Oversendelse av ferdige filer fra TGN til Land Trykkeri: 17. april.
 Annonsesalg for hingster samordnes med rekrutteringsarbeidet med rabatthingster.
 Produksjon av annonse koster kr. 1.500,Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 19/18: Status rabatthingster:
Kjersti har innhentet liste over hingster som skal brukes i år fra DNT. Lista er svært mangelfull. Vi må
derfor bruke hingstekatalogen fra 2017 og lista over hingster som ble kåret i 2017 når
hingsteeiere/hingsteholdere kontaktes.
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Vedtak:
Kjersti og Målfrid samkjører lista for de hingstene som det allerede er bestilt / betalt annonse for i
vårnummeret med lista over tilgjengelige hingster. Denne samkjørte lista sirkuleres slik at alle kan
settes som kontakt for ulike hingsteeiere. Deretter foretas fordeling av de resterende som skal
kontaktes.
Rabatthingstene annonseres, med omtale av vilkårene og en liste over alle som er med på ordningen, i
vårnummeret.
Produksjon av annonse koster kr. 1.500,-

Sak 20/18: Hjemmesiden:
Egle og Kjersti orienterte:
Arbeidet med ny plattform for hjemmesiden pågår for fullt. Arbeidet er mer omfattende enn først antatt.
Hjemmesiden kan kobles opp mot foreningens facebook-gruppe mot en kostnad på kr. 500,- pluss
moms i året. Andre ulike funksjoner og utforminger har blitt diskutert med Smart-Media. Forslag til ny
hjemmeside sendes på sirkulasjon så fort det foreligger.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Hjemmesiden kobles til foreningens facebook-gruppe.

Sak 21/18:

Eventuelt:

Fredrik:
Veikle Balder har mottatt en henvendelse fra Ida Brekke som ønsker å fullføre sin hippologutdanning
ved Wången. Hun ønsker å kunne skrive eksamensoppgave i samarbeid med Veikle Balder.
Vedtak:
Veikle Balder bidrar gjerne og foreslår denne tittelen på eksamensoppgave:
«Har utstillingsresultater noe å si for resultater på travbanen? En retrospektiv undersøkelse med
utgangspunkt i Veikle Balders landsfinaler.»

Fredrik skal ha møte med Biri og NHS Starum vedrørende gjennomføring og økonomi i forbindelse
med Veikle Balders landsfinale. Det vil bli framsatt klare krav og forventninger fra vår side i møtet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Målfrid:
Utstillingskomiteen hadde møte 24. februar. Ulike muligheter til å redusere utgifter og øke inntekter
ble vurdert. Det vil bli utarbeidet søknad til DNT om kr. 120.000,- i støtte til gjennomføring av
landsfinalen i 2018.02.28
Vedtak:
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Orienteringen tas til etterretning.
Lasse:
Lasse tok opp spørsmål om utgifter til styrets reise og opphold i forbindelse med ulike prosjekt. Skal
disse utgiftene føres på det aktuelle prosjektet eller som styrekostnader? Spørsmålet er mest aktuelt i
forbindelse med landsfinalen.
Vedtak:
Utgifter knyttet til styrets deltaking føres på aktuelt prosjekt.
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