Stiftelsen Norsk Hestesenter
Protokoll fra styremøte 13.03.2019
Møtested, -tid og -ledelse:
Styremøtet ble avholdt i stiftelsens lokaler på Starum. Møtet startet kl. 10.40, og
ble ledet av styrets leder Bente Odlo.
Innkalling:
Innkalling med saksliste og sakspapirer var sendt ut 8. mars 2019.
Deltakere:
Fra styret: Bente Odlo, Trond Olav Salte (sak 9/19 – 17/19), Vidar Heggheim, Ingrid
Sponheim, Morten Aasen, Camilla Rostad, Cecilie Bråthen, Linn Wåler Rønning
Forfall: Ingen
Fra Administrasjonen:
Cecilie Gaarder Skaug, Gina Onsrud Jensen (sak 10/19 og 11/19)
Protokoll:
Cecilie Gaarder Skaug
Følgende saker ble behandlet:
1/19

Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.
Vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent.
2/19

Protokoll fra styrets møte

Utkast til protokoll fra styrets møte 5. desember 2018 var sendt ut til møtet.
Styret hadde ingen ytterligere kommentarer.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent og signert.
3/19

Protokoll fra utdanningsrådets møte

Protokoll fra utdanningsrådets møte 27. februar 2019 var sendt ut til møtet. Cecilie
Gaarder Skaug orienterte om møtet og at nytt utdanningsråd må velges i neste
styremøte 22. mai 2019.
Vedtak:
Tatt til orientering.
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4/19

Orientering fra styrets leder

Styreleder Bente Odlo orienterte om møte mellom NHS, de andre nasjonale
hestesentrene og Landbruks- og Matdepartementet (LMD) mandag 18. mars.
Vedtak:
Tatt til orientering.
5/19
Cecilie
•
•
•
•

Orientering fra administrasjonen
Gaarder Skaug orienterte om:
Avslutning for Vegard Thune etter styremøtet
Personalsituasjonen
NOKUT revisjon 1. april som skal kontrollere at institusjonens kvalitetssikring og
kvalitetsarbeid fyller kravene i gjeldende lov og forskrifter
Arbeidet med søknader om midler fra Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Vedtak:
Tatt til orientering.
6/19

Digital strategi

Saksnotat var sendt ut til møtet. Cecilie Gaarder Skaug orienterte innledningsvis om
bakgrunn og hvor sakens står etter styrets vedtak i forrige styremøte. Styret poengterte
viktigheten av GDPR.
Vedtak:
Saken tas til orientering
7/19

Foreløpig regnskap 2018

Foreløpig regnskap for 2018 var sendt ut til møtet. Cecilie Gaarder Skaug gjennomgikk
hovedtrekkene i foreløpig årsregnskap som viser et underskudd på 600 000 kroner.
Styret bad om en grundig orientering når endelig regnskap foreligger.
Vedtak:
Styret tar det foreløpige regnskapet for 2018 til orientering, og får det endelig
regnskapet for 2018 presentert i neste styremøte.
8/19

Foreløpig resultat per februar 2019

Foreløpig regnskap per februar var sendt ut til møtet. Cecilie Gaarder Skaug gjennomgikk
det foreløpige resultatet som viser et overskudd på 300 000 kroner. Styret var tilfreds
med at resultatet er bedre enn samme periode i fjor.
Vedtak:
Styret tar det foreløpige regnskapet for 2019 per februar til orientering, og får et
oppdatert akkumulert regnskap for 2019 til behandling i neste styremøte.
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9/19

Revidert budsjett 2019

Revidert budsjett og tildelingsbrev for 2019 fra LMD var sendt ut med styrepapirene.
Cecilie Gaarder Skaug gjennomgikk endringene i revidert budsjett og besvarte spørsmål
fra styret. Styret bad om å få administrasjonens utkast til rapport for midler tildelt i 2018
fra LMD til gjennomlesing før rapporten ferdigstilles og sendes LMD innen fristen 1. april.
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til revidert budsjett for 2019 .
10/19

Handlingsplan nasjonale hesteraser

Styret har tidligere vedtatt en handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret har bedt om
å få en redegjørelse i hvert styremøte om framdriften i prosjektet. En oversikt over hva
som har skjedd langt i år ble presentert for styret i møtet.
Styret stilte spørsmål om fremdriften i arbeidet med revidering av handlingsplanen og
fikk en kort orientering om det.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
11/19

Prosjektmidler som skal stimulere til norskfødte hester

Oversikt over antall søknader, søknadsbeløp, rammer, innstilt beløp og antall innstilte
søknader var sendt ut sammen med sakspapirene. Gina Onsrud Jensen gikk gjennom
administrasjonens innstilling og svarte på spørsmål fra styret.
Styret diskuterte ordningen, herunder søknadsfrist, rapportering og utsatte
prosjekter/ubenyttede midler. Styret bad administrasjonen utarbeide nye retningslinjer
med søknadsfrist på høsten. Dette vil ivareta organisasjonenes årshjul med årsmøter og
valg av nytt styre på våren, slik at de nye styrene kan planlegge prosjekter og søke om
midler. Styret i NHS vil med nye retningslinjer behandle søknadene i desember og
midlene vil gjelde prosjekter påfølgende kalenderår.
Vedtak:
Styret innvilger støtte til søknader om prosjektmidler som er innstilt av administrasjonen,
totalt 15 prosjekter med en samlet sum på 1 299 000 kroner.
Styret ber administrasjonen utforme forslag til nye retningslinjer for midlene med ny
søknadsfrist på høsten.
12/19

Oppnevning av nemder

Med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning fastsatte styret en forskrift om
opptak, studier og eksamen ved NHS i sak 27/17. Forskriften er endret i samsvar med
den nye loven og kunngjort i Norsk lovtidende og trådte i kraft 1. desember 2018.
a) Vurderingsnemnd
Saksnotat med administrasjonens innstilling var sendt ut til møtet. Det var ingen
innvendinger til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Evija E. Lie, Hanne Dahl Lien og Cecilie Gaarder Skaug ble oppnevnt til å sitte i
vurderingsnemnda.
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b) Rangeringsnemnd for trav
Saksnotat med administrasjonens innstilling var sendt ut til møtet. Det var ingen
innvendinger til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Jo Svenstad, Live Ulven og Tore Kristiansen (med personlig vara Marius Hoel Lundstein)
ble oppnevnt til å sitte i rangeringsnemnda for trav.
c) Rangeringsnemnd for ridning
Saksnotat med administrasjonens innstilling var sendt ut til møtet. Det var ingen
innvendinger til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Christien Kloos, Live Ulven og Erik Andersen ble oppnevnt til å sitte i rangeringsnemnda
for ridning.
d) Klagenemnd
Den lokale klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak. Klagenemndas
medlemmer velges for fire år av gangen, med unntak av studentrepresentantene som
velges for ett år av gangen.
Administrasjonens innstilling til klagenemd:
• Leder: Ola Selvaag, jurist, fylkesrådmannens rådgivergruppe, Oppland
Fylkeskommune
• Varamedlem for leder: Geir Aalgaard, Juridisk rådgiver, Personal- og
organisasjonsavdelingen, Hedmark Fylkeskommune
• Medlem: Liv-Kari Ringen, Leder Karriere Oppland og elevtjenesten, Oppland
fylkeskommune
• Personlig vara: Ole Inge Gjerald, ass. fylkesopplæringssjef, Oppland
fylkeskommune
• Medlem: Marie Thorson Natten, Hesteansvarlig, Langedrag Naturpark
• Personlig vara: Gunnar Gjerstad, travtrener/Til Start DNT
• Studentrepresentant ridelærerutdannelsen: Karin Robertsen (trinn 3)
• Personlig vara: Laura Walig (trinn 2)
• Studentrepresentant travtrenerdannelsen: Hanne Brendengen
• Personlig vara: Gerhard Winter Bue
Det var ingen innvendinger til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Enstemmig valgt.
13/19

Oppnevning av læringsmiljøutvalg

Administrasjonens innstilling:
• Studentrepresentant: Ingrid Svalheim
• Vara for studentrepresentant: Karoline Lorentzen Holm
• Lærerrepresentant: Frida Aksnes (lærer dressur)
• Representant fra administrasjonen: Live Ulven
Det var ingen innvendinger til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Enstemmig valgt.
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14/19

Oppnevning av sensor i sprang

NOKUT krever at sensorer til Norsk Hestesenter skal godkjennes av styret. Som ny
sensor ble Dagny Tidemansen i sak 09/18 kun godkjent for en periode på et år.
Vedtak:
Dagny Tidemansen oppnevnes som sensor i sprang for en periode på tre år.
15/19

Rapport fra referansegruppe trav

Referansegruppens rapport og mandat var sendt ut sammen med sakspapirene.
Spørsmål fra styret ble besvart. Styret diskuterte spesielt mulighetene for å lære
rekruttering av ryttersporten, samarbeid med DNT og TTF og modulbasert utdanning.
Vedtak:
Tas til orientering.
16/19

Fagskoleutdanning hesteassistert terapi

Utkast til rapport fra NOKUT på akkreditering av fagskoleutdanningen hesteassistert
terapi var sendt ut til møtet. Styret støtter administrasjonens forslag om å utrede
kravene og mulighetene for fagområdeakkreditering før det tas stilling til om det skal
sendes en omarbeidet søknad.
Vedtak:
Tas til orientering.
17/19

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.
Møtet ble avsluttet kl. 14.10.
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