Referat fra styremøte
lørdag 23. juni i Trondheim

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

Sak 38/18; Status medlemmer og økonomi:
Lasse orienterte om status medlemmer og økonomi:
Medlemmer:
-765 registrerte medlemmer pr. 20.06.18.
-100 av disse har så langt ikke betalt sin medlemsavgift. Noen er gamle gjengangere tilbake fra 2015.
Økonomi:
-Lotterikonto kr. 98477.
-Budsjettkonto kr. 290143.
Inntekter:
 Annonseinntekter mangler kr 127000 for å komme i budsjett. Dette vil kreve litt innsats til
Årskavalkade og Landsfinaleprogram. I fjor fikk vi inn kr 128500 til disse to.
 Medlemskontingent mangler kr 25000 for å nå budsjett. Vi må ha 71 til å betale, nye eller
gamle.
Utgifter:
 Dekken, gjenstår ca kr 1000.
 Gaver; budsjettoverskridelse på kr 3400, skyldes bl.a. at vi fikk to æresmedlemmer i år og at vi
har belastet gavekonto med selebags kr 2697 og seleposer kr 6922. Vi kan drøfte om dette skal
belastes gaver eller gå arrangement.
 Trykksaker, forutsatt at vi klarer å dekke produksjon av Landsfinaleprogram med annonser, vil
vi få en liten overskridelse på lay-out og trykking av våre medlemsblader på ca kr 2600.
 Annonsebudsjettet er allerede overskredet med kr 2550.
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Slik det ser ut, er det kun for arrangementskostnader vi kan gjøre innsparinger av vesentlig betydning.
Her vil totalregnskapet for Landsfinalen være helt avgjørende.
Styrets behandling:
Det ble fremmet ulike forslag og synspunkt:
 Det bør sendes enda ett varsel til medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Kan det
være en mulighet å opplyse om at medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten ikke
får tilsendt Årskavalkaden?
 Kan en finne sponsor til dekken til Landsfinale?
 Kan redaksjonskomiteen gjeninnføre salg av annonser til utstyrsleverandører for å øke
annonseinntektene?
Vedtak:
Lasses orientering tas til etterretning.
Lasse sjekker muligheter og priser på purring på utestående medlemskontingent. I tillegg blir det lagt ut
påminnelse på hjemmesiden, www.veiklebalder.no, og facebook. Medlemmer som ikke har betalt
medlemskontingent ved trykking av Årskavalkaden, får den ikke tilsendt.
Styret oppfordrer redaksjonskomiteen til å gjeninnføre salg av annonser til utstyrsleverandører for å
øke annonseinntektene.

Sak 39/18; Dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjoner:
Fredrik refererte fra dialogmøte mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjoner
12.6.2018. Veikle Balders innspill og synspunkt vedrørende etiske retningslinjer, oppdretterpremier og
innavlssituasjonen blir vektlagt og verdsatt.
Vedtak:
Fredriks referat tas til etterretning.
Notat fra dialogmøtet, utarbeidet av Tore Kristiansen, sendes styremedlemmene.

Sak 40/18; Kaldblodsseminar under klasseløpshelga:
Det er spesielt utfordringer knyttet til innavl som er aktuelt tema på seminaret. Fredrik la fram tanker
og ideer.
Styret drøftet form, innhold, innledere, møteledelse og lokaler.
Vedtak:
Veikle Balder skal arrangere et seminar, der innavl er tema, i forbindelse med klasseløpshelga. Møtet
skal være åpent for alle interesserte. Innspill og innlegg på møtet skal være fremmet skriftlig på
forhånd. Fredrik og Vidar har styrets fullmakt til å arbeide videre med planene.
Det må være streng styring av økonomi knyttet til seminaret
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Sak 41/18; Eventuelt:
Lasse:
Med tanke på den pågående debatten omkring finnehest versus norsk-svensk kaldblodstraver, vil Veikle
Balder før eller senere måtte ta standpunkt i saken.
Vedtak:
Veikle Balder står fast på at den norske kaldblodshesten skal være så ren som mulig med egne tiltak og
uten annen innblanding enn gjennom et nært samarbeide med Sverige.
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