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Stiftelsen Norsk Hestesenter 

 
Protokoll fra styremøte 08.02.2021 
 

  

Møtested, -tid og -ledelse: 

Styremøtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 08:00 og ble ledet 

av styrets leder Torild Jacobsen. 

 

Innkalling: 

Innkalling med saksliste og sakspapirer var sendt ut den 5. februar 2021. 

 

Deltakere: 

Fra styret: Torild Jacobsen, Ingrid Sponheim, Linn Waaler Rønning, Vidar Heggheim, 

Trond Olav Salte, Hanne D Lien, Magnus Sæther (studentrepresentant) og Elin Kristin 

Andersen (møtende varamedlem) 

 

Forfall: Morten Aasen 

 

Fra Administrasjonen: 

Cecilie Gaarder Skaug og Øystein Bakken 

 

Protokoll: 

Cecilie Gaarder Skaug 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og agenda  

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møte med å ønske velkommen.  

 

Vedtak:  

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 

Sak 02/21 Orientering fra styrets leder  

Styreleder orienterte om at ledergruppen, tillitsvalgte og styreleder deltok i en 

strategisamling den 20. januar. 

  

Vedtak:  

Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 03/21 Orientering fra administrasjonen 

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:  

• Koronatiltak NHS: Det var frivillig oppmøte på studiested etter nyttår, og tre 

studenter valgte å vente med og komme til 18. januar. Oppstart ble utsatt to 

dager for de øvrige studentene. Teoriundervisning gjennomføres digitalt, 

rideundervisning og rideskole gjennomføres fysisk i samråd med 

kommuneoverlegen. 

• Fagskoleutdanning for hovslagere: Søknad om utstyr til ny hovslagerutdanning er 

sendt DIKU. Det er avholdt teams-møte med Mustad Hoofcare om et mulig 

samarbeid, administrasjonen vil utarbeide en intensjonsavtale. 

• Utdanningsrådet: møte 3. februar om travtrenerutdanningen, de anbefaler 

søknaden. 
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• DIKU lyser ut midler til samarbeidsprosjekter for å utvikle gode 

overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglige utdanninger og utdanninger i 

universiteter/høyskoler. Vurderer å søke, søknadsfrist 30. april. 

• Matmerk (Norsk Mat): Administrasjonen har hatt møte med Norsk Mat om å 

formalisere samarbeidet i en avtale. Nytt møte 1. mars. 

• Strategiarbeid: Strategisamling med ansatte gjennomføres den 10. februar. 

• Møte i gruppen for revidering av handlingsplan for de nasjonale rasene 

gjennomføres den 12. februar. 

 

Vedtak:  

Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 04/21  Søknad ny travtrenerutdanning 

Søknad med vedlegg var sendt ut til styret før møtet. Administrasjonen foretok en 

gjennomgang av innhold i søknad og studieplan som er utviklet i samarbeid med 

næringen. Krav til kompetanse ble spesielt gjennomgått. Styret påpekte at det er viktig 

at treningslære teori og praksis er oppdatert for å gi en tidsriktig utdanning. 

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen sende søknad til NOKUT om akkreditering av ny 

fagskoleutdanning innen fristen 10. februar. Styret ber videre om at det bekreftes at 

styret står bak den innsendte søknaden, og at fagskolen vil oppfylle det gjeldende 

regelverket for akkrediterte fagskoleutdanninger når utdanningen er i drift. 

 

 

05/20  Eventuelt  

Det var en sak under eventuelt: 

1) Skal nyansatt veterinær være bestyrer på hingstekåringene:  

Nyansatt veterinær hun vil delta på kåringer/utstillinger, men er ikke 

tiltenkt den oppgaven. Oppgaven løses av NHS, med de ansatte 

avlsavdelingen har. Direktør kommer tilbake til hvem som er tenkt i 

bestyrerrollen. 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 08:45.  

 

 

 

 

Torild Jacobsen   Trond Olav Salte    Vidar Heggheim 

 

 

 

 

Ingrid Sponheim   Linn Wåler Rønning   Hanne D Lien  

 

 

 

Magnus Sæther 

(studentrepresentant) 

 

Sett: 

 

 

 

Morten Aasen 


