
Styremøte i Vestnes Islandshestforening

Tirsdag 19.03.2019 klokka 19.00 på Tresfjord Hestesenter

Tilstede: Ingrid Marie Larsen, Ingvild Lindheim Brastad, Kjersti Rypdal Vik, Mona Helen

Fauske, Ida Vestbø Tokheim, Odd Krogsæter, Bjørn Kjersem, Robert Iversen

Sak 02/19 Utvalg (foreløpig)

Hvem sitter i de forskjellige utvalgene? Det bør være 3-5 medlemmer i hvert utvalg.

Sport:  Amanda Waagan, Ingrid Sofie Krogsæter

Avl: Bjarne Øvstedal, Line Nord Stølan,

Barn, ungdom og bredde: Ingrid Malin, Mona Helen Fauske,

Bane og anlegg:  Bjarne Øvstedal, Rodgeir Viken, Robert Iversen

Sak 03/19 Bankkort

Da det er en del som må betales med bankkort, som flybilletter, påmeldinger til møter osv.

hadde det vært lettere om foreninga hadde et bankkort. Da slipper vi en del arbeid med

tilbakebetalinger. Leder legger frem forslag om å bestille et bankkort, som kun disponeres av

en person.

Ingvild Brastad ønsker å disponere et bankkort for foreningen da dette skal gjøre det enklere

med innkjøp og betaling, hele styret er enig i dette.

Sak 04/19 Utleie til hundeklubben

Hundeklubben ønsker å leie hestesenteret 12.-14. juli. De lurer på om det er mulig å gruse

opp området i midten av ovalbanen med egnet grus.

Styret har bestemt at det skal gruses opp på området på midten av ovalbanen og

hundeklubben ønsker å være med på dugnaden. Planen er å fjerne ugress og legge på ny

grus. Beitet bak klubbrommet bør også holdes ved like jevnt utover sommeren.

Odd ønsker å gå over anlegget sammen med hundeklubben før arrangementet. Om de skal

leie kiosken også så bør noen gå over sammen med de der også.



Sak 05/19 Utleie til Hestens dag

Elever fra Gjermundnes ønsker å leie hestesenteret 10.-12. mai. De skal arrangere Hestens

dag.

Arrangementet er avlyst.

Sak 06/19 Arrangementer 2019

Vi må avklare ansvarspersoner til de forskjellige arrangementene, og ta en gjennomgang på

hva som er på plass og hva som mangler.

Det kommer til å bli satt opp et  C-stevne før Klubbmesterskapet. I tillegg kommer vi til å

arrangere drive-in stevner om det er interesser for dette.

Klubbmesterskap - 13.-14.april:

Stevneleder: Ida Vestbø Tokheim

Sekretariatsleder: Ida, med hjelp fra sportsutvalg, Ingrid og Ingvild

Stallansvarlig/innsjekk: Ingvild Lindheim Brastad

Kioskansvarlig: Ingrid Malin

Bane: Odd Krogsæter

Premieansvarlig: Ingrid Marie Larsen

Dommeransvarlig: Ida Vestbø Tokheim

Ryttere tar med seg eget spon og fór her.

Midtnorskmesterskap - 24.-25.mai:

Stevneleder: Ida Vestbø Tokheim

Sekretariatsleder: Ida, med hjelp fra sportsutvalg, Ingrid og Ingvild

Stallansvarlig/innsjekk: Kjersti Rypdal Vik

Kioskansvarlig: Ingrid Malin +

Bane: Odd Krogsæter

Premieansvarlig: Ingrid Marie Larsen



Dommeransvarlig: Ida Vestbø Tokheim

Fór og spon: Ida Vestbø Tokheim

Avlsvisning - 14.-16.juni:

Speaker: (Ida Vestbø Tokheim som reserve)

Kiosk: Ingrid

Premieansvarlig: NIHF

Bane: Odd

Fór: Kjersti Rypdal Vik

NIHF har en del ansvar her, Bjørn skal sjekke opp hva som skal gjøres fra foreningens side.

Midtnorgesmot - 22.-23.juni:

Stevneleder: Ida Vestbø Tokheim

Sekretariatsleder:

Stallansvarlig: Kjersti Rypdal Vik

Kioskansvarlig: Ingrid Malin

Bane: Odd Krogsæter

Premieansvarlig: Ingrid Marie Larsen

Dommeransvarlig:

Høstcupen -  august-september-oktober:

Stevneleder:

Sekretariatsleder:

Stallansvarlig:

Kioskansvarlig:

Bane:



Premieansvarlig:

Dommeransvarlig:

Unghestskue - november:

Speaker:

Kioskansvarlig: Ingrid Malin

Dommeransvarlig: Bjørn Kjersem

Lystølt - november:

Stevneleder:

Sekretariatsleder:

Stallansvarlig:

Kioskansvarlig: Ingrid Malin

Bane:

Premieansvarlig: Ingrid Marie Larsen

Dommeransvarlig:

Sak 07/19 Årsmøte NIHF

Kjersti og Robert tar en gjennomgang av hva som ble tatt opp på årsmøtet i NIHF.

NIHF har mye overskudd, dette skal brukes på barn/ungdom/bredde, elite, avl og dommere

generelt.

NIHF har fått ny nettside, da det skal være mer rundt denne istedenfor forum. Forum skal

likevel ikke fjernes.

NIHF er 50 år i 2020, dette skal feires og det er ønske om ideer.

Det skal arrangeres NIHF-cup i juli i år.

Sportsfengur skal ta over for Worldfengur innen 2020. Her blir det kursing.



Sporti skal byttes ut med Sportadmin.

Ettersom vi ligger under norsk idrett, så skal vi ikke legge ut resultater av barn som deltar i

barn uten plassering.  Vi velger da å ikke legge ut resultater fra barn uten plassering

fremover.

Mer fra møtet finner dere her:

https://nihf.no/innholdsrikt-arsmote/

Sak 08/19 Kommunikasjon mellom styret og oppstallører

Med bakgrunn i det som ble tatt opp på årsmøtet, må vi ta en vurdering på om det er

hensiktsmessig å finne en annen kommunikasjonsform mellom styret og de som leier bokser

på senteret. Skal vi sette opp et møte med leietakerne?

Det blir satt opp et møte sammen med de som står oppstallet på senteret i løpet av de første

14 dagene.

Sak 09/19 Paddocker

Vi tar oss en tur ut for oppmerking av hvor de skal være.

Sak 10/19 Eventuelt

Midtnorgesmot er en del av norgescupen. Banen skal være klar en god stund før dette.

Ingvild skal sjekke opp gjerdet til gædingabanen.

Vi har 40 årsjubileum i år, vi skal arrangere jubileumsfest i oktober på Kjersemfjellet med

Bjørn.

Vi ønsker å få til ulike teorikvelder på hestesenteret, både nå på våren og til høsten.

Bjørn Kjersem ønsker at VIHF skal være en del av planen om å kunne søke om et

landsdekkende islandshestlinje på Gjermundnes vgs. Her skal det settes opp et møte

sammen med flere som kan være med å få i gang dette.

Når det gjelder den porten på hestesenteret som er ødelagt så har Odd og Robert en plan på

dette.

https://nihf.no/innholdsrikt-arsmote/


Sak 11/19 Pris på oppstalling på hestesenteret

Styret har vedtatt at f.o.m 01.09.19 blir prisen på oppstallingen på hestesenteret økt til

1500kr/mnd.


