Styremøte
Tid: 26.10. 2016 Tid: kl.18.00 – 20.00.
Sted: Nedre Hagen gård, Hogstadveien 49, 1383 Asker.
Tilstede: Per Erik Hagen, Ole Morten Nilsen, Jo Svenstad, Hanne Lynne, Mona Gåsbakk, og
Ann Berit Sagedal. Tom Andersen deltok på telefon

Per Erik ønsket velkommen til styremøtet
Saksliste og innkalling godkjent
Saksliste:
Sak 3/2016 Økonomi – medlemmer – kontingent
Ole Morten og Ann Berit orienterer
Årsmøte 2017
Sak 6/2016 – Strategiplanen
Sak 7/2016 - Auksjonen 2016
Evaluering og resultater – evt forbedringer. Vi tar en runde med erfaringer og synspunkter.
Sak 8/2016 - Styretur til Paris
Eventuelt
Saker:
Referatsaker:
Per Erik refererte fra følgende saker til styret:
-Infomøte m DNT
-Breeders Comitty UET
-EM for 3-4-5-åringer på Vincennes – oppdretterpenger
-Oppnevning utvalg for ny Sportsplan 2017-2022
Sak 3/2016 Økonomi – medlemmer – kontingent
- Medlemsutvikling/betalt kontingent. Det er sendt betalingsoppfordring til ca 30 medlemmer.
Status medlemskontingent til neste møte.
- Årsmøte 2017

Vedtak: Årsmøte avholdes i forbindelse med avlsseminaret. Tidspunkt blir fredag kl. 19.00.
Sak 6/2016
På grunn av for høy arbeidsbelastning er utskrivingen av arbeidet som ble gjort på Jarlsberg i juli
forsinket. Men det kommer. Her er ett av punktene som vi bør vurdere særskilt:
 Syndikering av avlshingst
Et av tiltakene som er foreslått i strategiplan for travavl.no er å syndikere en avlshingst.
Målet er å sikre en norskoppstallet hingst som vil løfte norsk oppdrett, og samtidig være økonomisk
overkommelig for oppdretterne. En kvalitetshingst med fersk sæd kan også senke
bedekningskostnader for oppdretterne.
Her er det tre store spørsmål:
1: Er hingsten spennende nok til å løfte norsk avl?
2: Er prisen overkommelig?
F eks vil tre mill være 50 oppdrettere x 60.000 kr/oppdretter. For en evig bedekningsrett for en eller
to hopper i året er det ikke helt umulig. Vanlig kalkyle er at en avlshingst må betale seg på tre år. Ved
50 hopper og 100 prosent drektighet blir føllavgiften i så fall 20.000. Ved mersalg av føllavgifter til
eksterne vil det generere inntekter til syndikatet. Kanskje kan også prisen presses.
3: Har vi ressurser til å administrere et syndikat?
Et syndikeringsprosjekt må også administreres av en ryddig forretningsfører, noe som må betales, og
det tilkommer driftskostnader.
Kan det være en mulighet å kjøpe «en pakke» med bedekning/føllavgifter til redusert pris?
vedtak:
Styret sender en e-post til medlemmene og ber om respons på om de vil være med på å syndikere en
avlshingst, eventuelt være med å kjøpe en pakke med føllavgifter.
Hvis interesse blant medlemmer, tar Hanne kontakt med Pete Spears for å undersøke vedrørende
avlshingst. Sjekke om f.eks Muscle Massive kan være en mulighet.
Sak 7/2016
Følgende forbedringer til auksjonen ble tatt opp.
-Det er viktig med forutsigbarhet i forhold til hvordan man fordeler hester/oppdrettere på fredag og
lørdag hvis det blir aktuelt å selge åringer over to dager. Uttakskriteriene må gjøres kjent i forkant av
påmelding til auksjonen.
-Mange åringer trenger å være bedre dressert
-Markører er ikke oppmerksomme nok for budgivning
Sak 8/2016 - Styretur til Paris
Et forslag er en førjuls helgetur til Paris med besøk på løp på Vincennes, julemarkedet på Champs
Elysees og et besøk på Grosbois eller noe annet. Vi kunne dra fredag, ha et par timer møte lørdag
morgen, dra ut på noe på dagen, og gå i Paris sentrum på kvelden. Julemarkedet i fjor i sentrum var
utrolig. Løp søndag, og hjem på kvelden.
Hvis vi putter styrehonorarene i potten kommer vi langt.
Vedtak: Styret drar til Paris helga 2-4/12, der vi også avholder styremøte. Vi finner egnede
reisetidspunkt, og hver enkelt bestiller egne billetter. Hotell bestilles felles.

Eventuelt:
Tom Andersen refererte til Totalisatorloven, og lovens formål om å støtte avlen.

Referent
Ann Berit Sagedal

