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Stiftelsen Norsk Hestesenter 

 
Protokoll fra styremøte 10.03.2021 
 

 

Møtested, -tid og -ledelse: 

Styremøtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 09:00 og ble ledet 

av styrets leder Torild Jacobsen. 

 

Innkalling: 

Innkalling med saksliste var sendt den 4. mars, og sakspapirer sendt ut i flere omganger, 

den 4., 8. og 9. mars.  

 

Deltakere: 

Fra styret: Toril Jacobsen, Linn Wåler Rønning, Hanne Dahl Lien, Trond Olav Salte, Vidar 

Heggheim, Ingrid Sponheim, Trond Olav Salte og Morten Aasen  

Varamedlem: Elin K. Andersen 

Studentrepresentant: Magnus Sæther (sak 15 –18) 

 

Forfall: Ingrid Sponheim forlot møtet 11:39, under Sak 19 Strategi 

 

Fra Administrasjonen: 

Cecilie Gaarder Skaug og Ann Kristin Hoff 

Gina Onsrud Jensen (sak 14, 15 og 16) 

 

Protokoll: 

Cecilie Gaarder Skaug 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

B = Beslutning, D = Diskusjon, O = Orientering 
 

06/21 Godkjenning av innkalling og agenda (B)  

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen.  

 

Vedtak:  

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 
07/21 Protokoll fra styrets møte 11.12.20 og 08.02.21 (B) 

Utkast til protokollene fra styrets møter er utsendt.  

 

Vedtak:  

Protokollene ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 
08/21 Orientering fra styrets leder (O) 

Styreleder orienterte om 2 saker:  

Møte med LMD 11/3 om tildelingsbrevet 2021 med ledere og styreleder for de andre to 

sentre, samt møte med Stiftelsen Hästforskning parallelt med dette.  

 

Vedtak:  

Tatt til orientering.  
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09/21 Orientering fra administrasjonen (O) 

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:  

• Dølahest-åringene Meringa Sokken, Meringa Tor og Elstad Aksar 

• Rapportering som er gjennomført i mars og april 

• Informasjon om fagskoleloven og mottak av tilskudd fra fylkeskommunen, samt 

Stiftelsesloven og utdeling til oppretterne og behov for avklaringer med 

Stiftelsestilsynet om dispensasjon 

• Covid-19 

• Avlsvurdering av 8 varmblodshingster på NHS 10. mars, flyttet fra Bjerke 

• Utsatt sluttdato på utvikling av fagskoleutdanning av hovslagere til 01.03.2022 

• Forberedelser til representantskapsmøte mai 2021 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

 

 

10/21 Foreløpig regnskap 2020 (O) 

Foreløpig årsregnskap 2020 var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff 

gjennomgikk regnskapet som viser et overskudd på 7 524 882 kroner, og kommenterte 

årsaken til det store avviket i forhold til budsjett.  

 

Vedtak:  

Styret tar regnskapet til orientering. 

 

 

11/21 Budsjett 2021 (B) 

Rektor/ direktør Cecilie Gaarder Skaug redegjorde for tildelingsbrevet. 

Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff presenterte forslag til budsjett. 

Styret kom med innspill og kommentarer. 

 

Vedtak:  

Det er etter styrets skjønn forsvarlig å ta opp inntil 12 studenter til ridelærer 1 med 

oppstart august 2021. Beslutningen er tatt ut i fra en totalvurdering av skolens 

administrative ressurser, tilgang til undervisningspersonale, tilgang til hester og NHS sine 

forventede økonomiske rammer for 2021.  

 

Med bakgrunn i årsregnskapet for 2020, som viste et meget bra resultat, vedtar styret et 

negativt budsjett for 2021. Dette med bakgrunn i at det hovedsakelig er nødvendig 

vedlikehold og videre arbeid med strategiprosessen som er årsaken til at budsjettet er 

negativt. Styret presiserer at vedtaket vedrørende utdelinger gjelder med forbehold om 

godkjenning av dispensasjon fra Stiftelsestilsynet.  

 

 

12/21 Resultat pr januar 2021 (O) 

Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff presenterte regnskapet pr januar 2021, som viser et 

overskudd på 462 980 kroner, som er 68 000 kroner bedre enn januar 2020, korrigert for 

bortfallet av totalisatoravgiften. 

 

Vedtak:  

Styret tar regnskapet pr 31.01.2020 til orientering. 

 

 

13/21 Hestehjelpskassen (O/B) 

Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff redegjorde for hvordan forrentningen skal beregnes, 

og at den frie egenkapitalen pr 31/12-2020 er beregnet til å være 818 599 kroner. 

Midlene settes nå på egen bankkonto, for å skille tydelig mellom NHS sine midler og 

Hestehjelpskassen. 
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Vedtak:  

Styret tar informasjonen om hestehjelpskassen til orientering. Det er viktig at 

Hestehjelpskassen gjøres kjent, slik at potensielle søkere kan få muligheten til å søke 

disse midlene. Styret ønsker å dele ut et vesentlig beløp i 2021 og ber administrasjonen 

informere på nettsidene til stiftelsen med en søknadsfrist som kan brukes årlig. Dette for 

at det ifølge beskrivelsen skal deles ut til formålet. 

Styret ber administrasjonen om å legge frem forslag til kriterier og søknadsbeløp for 

2021. 

 

 

14/21 Midler til stimulering av flere norskfødte hester (B) 

Avdelingsleder avl Gina Onsrud Jensen innledet og informerte. Noen foreninger har ikke 

søkt på de faste midlene i år. Det er færre søknader enn tidligere, og flere omhandler det 

å kurse/holde seminarer.  

 

Vedtak:  

Styret vedtar administrasjonens innstilling til fordeling av midler, med forbehold om 

dispensasjon fra Stiftelsestilsynet. Videre gis administrasjonen i oppdrag å sette sammen 

en arbeidsgruppe som kan komme med innspill til kompetansehevende kurs/seminarer 

som NHS kan utvikle for å dekke de behov som er skissert av søkerorganisasjonene i 

årets prosjektmiddelrunde.  

Frist for utbetaling av prosjektmidler endres til innen utgangen av 1. kvartal i 

retningslinjene for prosjektmidler. 

 

 

15/21 Status gjeldende handlingsplan nasjonale raser (O) 

Avdelingsleder avl Gina Onsrud Jensen orienterte om at Therese Selle er på plass som 

vikar for Siri Furre. 

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering.  

 

 

16/21 Handlingsplan nasjonale hesteraser 2021-2030 (B) 

Ingrid Sponheim innledet og forklarte om bestillingen fra tidligere styreleder Anne 

Kathrine Fossum og årsakene til at arbeidet har tatt lengre tid en tenkt. Styret synes det 

er gjort et godt arbeid og ønsker å forlenge høringsrunden fra foreslåtte 6 uker til 8 uker 

for at frivillige skal få god tid til å sette seg inn i planen og komme med tilbakemeldinger. 

 

Vedtak:  

Styret retter en stor takk til gruppen for deres grundige arbeid.  

Styret gir sin tilslutning til den foreløpige handlingsplanen og ber administrasjonen om å 

sende planen ut på høring til avlsorganisasjonene for de fire nasjonale rasene, Norsk 

Fjordhestsenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Genressurssenter (NIBIO), og Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) for å få innspill fra disse aktørene.  

 

I tillegg bes administrasjonen om å legge planen ut på høring på NHS sine nettsider slik 

at andre interesserte også gis mulighet for å gi innspill. Styret vil vurdere disse 

innspillene, men ikke vektlegge dem i samme grad.  

Høringsfristen settes til 8 uker. Etter høringsfristens utløp vil styret vurdere innspill og 

synspunkter før handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-

2030 vedtas. 

 

 

17/21 Oppnevning av medlemmer til utdanningsrådet (B) 

Direktør/ rektor Cecilie Gaarder Skaug innledet saken.  

Administrasjonens innstilling til medlem i utdanningsrådet for perioden 2020 -2021:  
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• Hilde Hauge Langeland (ansvarlig for grønn satsning ved Fagskolen Innlandet), 

leder 

• Marius Lundstein (kommunikasjons- og utviklingssjef i Det Norske Travselskap), 

representant for travsport 

• Tine Skoftedalen Fossing (organisasjonssjef i Norges Rytterforbund), representant 

for ryttersport 

 

Vedtak:  

Styret vedtar administrasjonens innstilling. 

 

 

18/21 Oppnevning av vurderingsnemnd (B) 

Cecilie Gaarder Skaug innledet saken. 

 
Administrasjonens innstilling til to personer i vurderingsnemnd, i tillegg til rektor:  

• Evija E. Lie (undervisningsinspektør NHS)  

• Øystein Bakken (avdelingsleder utdanning NHS)  

 

Vedtak:  

Styret vedtar administrasjonens innstilling. 

 

 

19/21 Strategi (B) 

Sakspapirene som er sendt ut er merket med sak 20, men det er sak 19. 

Direktør/ rektor Cecilie Gaarder Skaug innledet og gikk gjennom det som er gjort til nå. 

 

Vedtak:  

Styret vedtar det fremlagte forslaget til overordnet strategi for perioden 2021 til 2025, 

og ber administrasjonen komme tilbake til styret med forslag til ordlyd på visjonen, 

verdier og konkrete mål for de vedtatte måleindikatorene. 

 

 

20/21 Eventuelt 

Styret ba om alenetid, og administrasjonen trakk seg derfor tilbake. 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 12:00 

 

 

 

 

 

Torild Jacobsen   Trond Olav Salte    Vidar Heggheim

    

 

 

 

 

Morten Aasen    Ingrid Sponheim   Linn Wåler Rønning

    

 

 

 

Hanne D. Lien     


