Stiftelsen Norsk Hestesenter
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 06.11.2019
Møtested, -tid og -ledelse:
Styremøtet ble avholdt på telefon. Møtet startet kl. 20.00, og ble ledet av styrets leder
Bente Odlo.
Innkalling:
Innkalling med saksliste og sakspapirer var sendt ut 5. november 2019.
Deltakere:
Fra styret: Bente Odlo, Trond Olav Salte, Vidar Heggheim, Cecilie Bråthen og Linn Wåler
Rønning
Forfall: Morten Aasen og Ingrid Sponheim
Fra Administrasjonen:
Cecilie Gaarder Skaug
Protokoll:
Cecilie Gaarder Skaug
Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.
Følgende saker ble behandlet:
54/19

Søknad om omdisponering av tildelte prosjektmidler

Saksdokumenter var sendt ut til møtet. Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte
innledningsvis om bakgrunn for saken. Hvert styremedlem gav uttrykk for sitt syn i
saken.
Vedtak:
Søknadene fra Norges Fjordhestlag og fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest
innvilges og organisasjonene kan omdisponere hver sin andel på kr. 50.000,- fra prosjekt
Kvalitetshest til bruk på Fokus Unghest. Midler som ikke benyttes i 2019 vil inndras. Det
forutsettes at de omdisponerte midlene stilles tilgjengelig for søkere uavhengig av rase
og lokallagstilhørighet.
Styret har lagt vekt på at det ble søkt om kr. 250.000,- til Fokus Unghest, kr. 100.000,mer enn organisasjonene fikk tilsagn om.
Styret vil utrykke at det er uheldig at fellesprosjekt strander hos noen av
organisasjonene, og at det er positivt at Landslaget for dølahest gjennomfører prosjekt
Kvalitetshest som forutsatt slik at deres erfaringer kan inngå i organisasjonenes
evaluering av prosjektet.
55/19
Eventuelt
Det var to saker under eventuelt;
1. Møte med Landbruks- og matdepartementet
Styreleder orienterte om at styrets leder og direktør skal i møte med statssekretær
Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet onsdag 20. november. Uforutsigbar
finansiering på grunn av omsetningsnedgang hos Norsk Rikstoto er fortsatt
utfordrende for Norsk Hestesenter, selv om fristen for innføring av totalgrenser
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utsettes i to år og ikke blir innført før tidligst 1. januar 2022 og dermed reduserer
konsekvensene fra 01.01.2019.
2. Ny dato for styremøte
På grunn av møtet med Landbruks- og matdepartementet må styremøte samme dato
flyttes. Trond Olav Salte melder tilbake om han har mulighet til å delta på telefon 22.
november og direktør sjekker om Morten Aasen har til å delta samme dato. Det
sjekkes også hvilke datoer styremedlemmene har anledning i uke 49 før ny dato
bestemmes.

Møtet ble avsluttet kl. 21.00.
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