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Stiftelsen Norsk Hestesenter 

 
Protokoll fra styremøte 11.12.2020 
 

  

Møtested, -tid og -ledelse: 

Styremøtet ble avholdt på NHS, og digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 0900 og 

ble ledet av styrets leder Torild Jacobsen. 

 

Innkalling: 

Innkalling med saksliste og sakspapirer var sendt ut den 4. desember 2020, med 

ettersending av resterende saker den 9. desember. 

 

Deltakere: 

Fra styret: Fysisk: Hanne D Lien. Via Teams: Torild Jacobsen, Ingrid Sponheim, Morten 

Aasen, Linn Waaler Rønning, Vidar Heggheim, Trond Olav Salte, Magnus Sæther 

(studentrepresentant, sak 57/20 – 61/20) og Elin Kristin Andersen (møtende 

varamedlem) 

 

Forfall: Ingen 

 

Fra Administrasjonen: 

Cecilie Gaarder Skaug og Ann Kristin Hoff  

Øystein Bakken (Sak 57, 58, 59, 60, 61) 

 

Protokoll: 

Cecilie Gaarder Skaug 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 
Sak 48/20 Godkjenning av innkalling og agenda  

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møte med å ønske velkommen, ekstra velkommen 

ble Hanne D. Lien ønsket, som ny ansattrepresentant. Det ble gjort en kort presentasjon 

av møtedeltagerne.  

 

Vedtak:  

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 

Sak 49/20  

1. Protokoll fra styrets møte 21.10.2020  

Utkast til protokoll fra styrets møte 21. oktober 2020 var sendt ut til møtet.  

Protokollen ble godkjent.  

 

Vedtak:  

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 

Sak 50/20 Orientering fra styrets leder  

Det vil bli en oppfølging under eventuelt om møte med tillitsvalgte 11. september. 

Det blir antakelig møte med LMD med leder av fagutvalget for å forberede 

tildelingsbrevet onsdag 16/12.  

 

  

Sak 51/20 Orientering fra administrasjonen 
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Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:  

• Strategiprosess: Assessment Company har samtaler med samarbeidspartnere, 

brukere og myndigheter i desember og det gjennomføres samling med alle 

ansatte 20. januar. 

• Personal: Det er godt kvalifiserte kandidater til både veterinærstillingen og 

vikariat fagrådgiver avl. Planlegger  

• Toten Statlige mottak sa opp avtale fra 01.01.2020, men har forlenget 6 nye 

måneder. 

• Endelig fått tillatelse til å sette opp koie i Bristol, Sikkilsdalen som ble gitt i gave 

jubileumsåret 2018. 

• Nasjonalt senter for dølahest: 3 hingster f. 2020 på utegang fra januar 

• Peer Berg (NMBU) er valgt til ny leder av fagutvalg for avl og bevaring av 

nasjonale hesteraser. 

• Direktør/rektor er oppnevnt som sakkyndig for NOKUT på Fagskolen Innlandets 

søknad om fagområdeakkreditering landbruk. Ser frem til en lærerik prosess. 

• Gundersen gruppen vil selge eiendommen sin v/ kurssenteret 

• Samarbeidsprosjekt mellom NRYF, BFR og NHS startet høsten 2019, første fase er 

etableringen av www.rideskoler.no i januar 2021 

 

Styret kommenterte at administrasjonen kan kontakte Gundersen gruppen og informere 

om at NHS kan være interessert i å selge kurssenteret.  

 

Vedtak:  

Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 52/20 Regnskap oktober 

Regnskap per oktober var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff gikk 

gjennom resultatet, som viser et foreløpig overskudd på 7 353 333 kroner. Styret synes 

det er et imponerende resultat, og påpeker at det er viktig at vi kan opparbeide oss 

egenkapital etter trange år. Styret ber administrasjonen ha dialog med banken for å 

vurdere nedbetaling av avdrag, selv om vi har fått avdragsutsettelse. Det er viktig å ha 

en retrettmulighet dersom det skjer noe uforutsett.  

 

Vedtak: 

Styret tar regnskapet til orientering. 

 

 

Sak 53/20 Budsjett 2021 

Det var ikke sendt ut saksunderlag. Ann Kristin Hoff orienterte om at prognosen fra 

Norsk Rikstoto ser ut som kan bli ganske lik som for året 2019, som var et veldig 

krevende år.  

Styret er enige om at det må budsjetteres stramt i 2021. 

 

Vedtak: 

Styret tar budsjettet til orientering. 

 

Sak 54/20 Status gjeldende handlingsplan per september 

Det var sendt ut saksdokument til møtet med informasjon om at det er tilrettelagt for 

registrering av gentester og visning av det på nettsiden til NHS. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

 

Sak 55/20 Ny handlingsplan for nasjonale raser (utsatt) 

Saken utsettes fordi det er behov for et ekstra møte i gruppen for å gjennomgå og lande 

planen endelig. Saken settes opp igjen i styrets første møte i 2021. 

http://www.rideskoler.no/


 

Side 3 av 4  Møteleders signatur 

 

Sak 56/20 Søknad fra Landslaget for Dølahest 

Landslaget søker om å få overføre kr 5000 til 2021.  

 

Vedtak: 

Styret innvilger søknad fra Landslaget for Dølahest om å overføre restbeløp på kr 5000 til 

bruk i planlegging og videreutvikling av prosjekt Kvalitetshest i 2021. 

 

 

Sak 57/20 Opptak av studenter til ridelærerutdanning 

Sakspapirer var sendt ut til møtet og avdelingsleder for utdanning, Øystein Bakken, gikk 

gjennom saken og orienterte styret om at det ser ut som om det blir to studenter færre 

en beskrevet i sakspapirene på ridelærer trinn 2. Administrasjonen kommer tilbake med 

en sak om opptak på trinn 1 fra august 2021.  

 

Styret takket for en god redegjørelse. 

 

Vedtak:  

Det er etter styrets skjønn forsvarlig å ta opp inntil 14 studenter totalt til ridelærer 2 og 

ridelærer 3 med oppstart januar 2021. Beslutningen er tatt ut ifra en totalvurdering av 

skolens administrative ressurser, tilgang til undervisningspersonale, tilgang til hester og 

NHS sine forventede økonomiske rammer for 2021. 

 

 

Sak 58/20 Vedtak om tap av studierett 

Egen protokoll. 

 

 

Sak 59/20 Status Travtrener utdanning 

Sakspapirer var sendt ut til møtet. Administrasjonen mener det skal være 

gjennomførbart å søke NOKUT innen fristen 10/2.  

Styret kom med innspill om at tema som etikk, omdømmebygging, økonomi og 

markedsføring er viktige å vektlegge når vi skal utdanne travtrenere som skal skape en 

bærekraftig bedrift. Styret påpeker videre at rekruttering er viktig og at unge og mindre 

erfarne også må ha et tilbud. Utdanningen må ikke konkurrere med videregående skole. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen jobbe videre med endring av 

travtrenerutdanningen.  

 

 

Sak 60/20 Status Hovslagerutdanning 

Sakspapirer var sendt ut til møtet. Direktør/rektor orienterte om innspill fra 

utdanningsrådet om å hente inn ekstern fagkompetanse, og fra Norges Hovslagerforening 

om at NHS trenger bedre fasiliteter og utstyr. Hovslagerforeningen har gitt innspill på 

aktuelle fagpersoner.  

 

Styret er enige i administrasjonens vurdering i å prioritere og søke DIKU om midler til 

utsyr innen 20. januar, og vente med søknad til NOKUT om selve utdanningen. Styret 

mener travtrenerutdanningen må prioriteres først, men at fagskoleutdanning for 

hovslager er en ny og spennende pilar. 

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen forberede en søknad til DIKU om 

utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning for hovslagere. 
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Sak 61/20 Studentombudets årsrapport for 2020 

Studentombudets årsrapport var sendt ut til møtet. Administrasjonen synes det er godt å 

ha et samarbeid om studentombud med større fagskoler.  

 

Vedtak: 

Styret tar studentombudets rapport for 2020 til orientering. 

 

 

Sak 62/20 Styremedlemmer til Stiftelsen Hästforskning 

Sakspapirer var sendt ut til møtet. Styret diskuterte spørsmålet om habilitet siden 

styreleder ved NHS er foreslått som styremedlem. Øvrige styremedlemmer er enige om 

at styreleder ikke er inhabil. 

 

Vedtak:  

Styret oppnevner Torild Jacobsen og Odd Vangen som styremedlemmer i Stiftelsen 

Hästforskning. Oppnevningen gjelder for toårsperioden 2021 – 2022.  

Styremedlemmene oppnevnt av NHS som ikke har tilknytning til NHS gjennom ansettelse 

eller styreverv godtgjøres etter statens møtesatser dersom Stiftelsen Hästforskning ikke 

honorerer styremedlemmene. 

 

 

63/20 Eventuelt  

Det var to saker under eventuelt. 

 

Møteplan for styremøter 

Direktør lager forslag til møteplan for styremøter i 2021 og sender styret når det er 

besluttet når gruppen som reviderer handlingsplan for de nasjonale rasene skal ha sitt 

møte, slik at det samkjøres med datoer.  

Administrasjonen takker for godt samarbeid og ønsker alle sammen god jul. 

 

Det ble deretter satt av tid til møte uten daglig leder til stede. 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.  

 

 

 

 

Torild Jacobsen   Trond Olav Salte    Vidar Heggheim 

 

 

 

 

Morten Aasen    Ingrid Sponheim   Linn Wåler Rønning 

 

 

 

 

Hanne D Lien    Magnus Sæther   

     (studentrepresentant) 

 

 

 


