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Stiftelsen Norsk Hestesenter 

 
Protokoll fra styremøte 14.04.2021 
 

 

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 10. april, og sakspapirer var sendt ut i flere 

omganger, den 10. og 13. april. Styret mottok revisjonsbrev fra Deloitte den 13. april. 

 

Deltakere: 

Fra styret: Toril Jacobsen, Hanne Dahl Lien, Trond Olav Salte, Ingrid Sponheim, Trond 

Olav Salte, Morten Aasen, og varamedlem Elin K. Andersen 

 

Forfall: Linn Wåler Rønning meldt 10. april, og Vidar Heggheim meldt ved oppstart av 

styremøtet.  

Studentrepresentant Magnus Sæther (sak 31 og 32) 

 

Fra Administrasjonen: 

Cecilie Gaarder Skaug og Ann Kristin Hoff 

Øystein Bakken (sak 31 og 32) 

 

Protokoll: 

Cecilie Gaarder Skaug 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

 

21/21 Godkjenning av innkalling og agenda (B)  

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen.  

 

Vedtak:  

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.  

 
22.1/21 Protokoll fra styrets møte 10.03.21 (B) 

Direktør Cecilie Gaarder Skaug kommenterer at det i sak 19/21 «Strategi» ved en 

feiltagelse ikke var oppdatert ordlyd i det ene tiltaksområdet. Dette skal endres. 

    

Vedtak:  

Protokollene ble godkjent uten bemerkninger, men endringer i forhold til det som ble 

nevnt i strategihuset gjøres slik at det er samsvarende ordlyd i tiltaksområdene.  

 

Sak 22.2/21 Protokoll fra møte i utdanningsrådet 02.02.21 (O) 

Protokoll fra møte i utdanningsrådet var sendt til styremøtet.  

 

Vedtak:  

Protokollen ble tatt til orientering.  
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23/21 Orientering fra styrets leder (O)  

Styreleder orienterte om:  

Møte med LMD 11. mars: Årlig møte med styreleder og daglige ledere fra de tre 

hestesentrene om tildelingsbrev og status, i år spesielt Covid-19.  

Styreleder har vært på to styremøter Stiftelsen Hästforskning, blant annet om beslutning 

av norske prosjekter. Stiftelsen ønsker et møte med NHS, og kontakter oss for dato. 

Styreleder vil sammen med daglig leder se på hvordan det styret kan orienteres på best 

mulig måte. 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

 

24/21 Orientering fra administrasjonen (O)  

Direktør orienterte blant annet om:  

• Foreløpig oversikt over bestyrere på hingstekåringene 

• Status utdelinger fra NHS, Fagskoleloven og Stiftelsesloven 

• Henvendelse på e-post fra de tre nasjonale rasene om forpliktelse på utdelinger.  

• Hestehjelpskassen: Jf. referat fra vedtak i sak 33/17 «Driftsbudsjett 2018» skal 

investering i røntgenapparat dekkes av Hestehjelpskassa. Røntgenapparat inngår i 

prosjekt «Et hestehode foran» med egenandel til røntgen.  

• NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeidet, mottatt utkast til rapport for faktasjekk. 

• Søknad om godkjenning av ny travtrenerutdanning har gått videre til sakkyndig 

vurdering. 

• Innspill til ny utdanning fra Foreningen til kjørehestens fremme 

• Mange søkere til B-trener kurs 

• Status angående Covid-19, ingen smitte foreløpig 

• Søknader til DIKU og Landbruksdirektoratet om midler til prosjekter 

• Møte i utdanningsrådet 24.mars 

• Sikkilsdalen 

 

Styret kommenterer at utdelinger til de nasjonale rasene er definert i tildelingsbrev, og 

NHS kan ikke forplikte seg til fast beløp dersom det endres i brevet, spesielt ikke i en 

vanskelig og uforutsigbar tid økonomisk. 

Styret følger tidligere vedtak, og Hestehjelpskassa korrigeres i 2021 med bakgrunn i 

vedtaket fra 2017.  

Styret kom med innspill til videre utvikling av travtrenerutdanningen, og til samarbeid 

med hestenæringen generelt. Styret etterlyser flere saker fra avl på sakslisten. 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

 

25/21 Årsberetning og årsregnskap 2020 (B)  

Årsregnskap og årsberetning for 2020 var sendt ut til møtet. Stiftelsens revisor Rune 

Olsen fra Deloitte presenterte seg og orienterte om revisjonsarbeidet. 

 

Revisor gjennomgikk fokusområder fra revisjonen, herunder: 

Stiftelsens oppfølging av bestemmelser i lovverket, herunder begrenset skatteplikt og 

utdelingsforbud til oppretterne 

Dokumentasjon av omsetning utenfor fakturasystemet 

Noteverk  

 

Det leveres en revisjonsberetning med anmerkning om at det er foretatt utdelinger til 

noen av oppretterne av stiftelsen. Administrasjonen har iverksatt arbeid med å søke om 

dispensasjon i 2021. 

 

Det var ingen kommentarer fra styret til årsberetningen. 
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Vedtak:  

Styret fastsetter det fremlagte regnskapet som Stiftelsen Norsk Hestesenter sitt 

årsregnskap for 2020.  

Stiftelsens totale resultat på kr. 7 524 882,- tilføres annen egenkapital.  

Styret fastsetter forslaget til beretning som Norsk Hestesenters årsberetning for 2020.  

 

26/21 Ledelseskommentarer for 2020 (B) 

Direktør Cecilie Gaarder Skaug presenterte ledelseskommentarene for styret. Det legges 

til informasjon om utdelingsforbud og skatteplikt.  

 

Vedtak:  

Styret vedtar administrasjonens forslag til ledelseskommentarer med endringer 

vedrørende skatteplikt og utdelinger for 2020 og ber administrasjonen rapportere innen 

fristen 15. april 2021. 

 

27/21 Møte med revisor alene (O) 

Administrasjonen forlot møterommet og deltok ikke i saken. 

 

28/21 Vurdering av revisor (B) 

Direktør Cecilie Gaarder Skaug og Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff redegjorde for 

administrasjonens evaluering av revisor. 

  

Styret stiller seg bak administrasjonens vurdering. 

 

Vedtak:  

Styret ber administrasjonen oversende sin evaluering til valgkomiteen. 

 

29/21 Veikle Balder – søknad om medlemskap (B) 

Sakspapirer var sendt ut til møtet. Styret vil ha en uttalelse fra DNT før søknaden 

behandles. 

 

Vedtak:  

Styret ber om en uttalelse fra DNT før styret behandler saken og sender sin anbefaling til 

Representantskapet for uttalelse. 

 

30/21 Representantskapsmøte (B)  

Direktør Cecilie Gaarder Skaug redegjorde for forslag til dagsorden, videre gjennomgikk 

direktøren forslagene til vedtektsendringer punktvis, og forslag til instruks for 

valgkomiteen. Styret diskuterte de foreslåtte vedtektsendringene og forslag til instruks 

for valgkomiteen og gav sin tilslutning. 

 

Vedtak:  

Styret vedtar det fremlagte forslag til dagsorden for representantskapsmøte i 2021.   

 

31/21 Opptak ridelærer og endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen 

ved Stiftelsen Norsk Hestesenter (B) 

Avdelingsleder Øystein Bakken redegjorde for hvordan opptaket til ridelærer utdanningen 

kan/bør gjøres for å tilfredsstille lov og forskrift og hvilke endringer som må gjøres i lokal 

forskrift.  

 

Vedtak:  

Forslaget til endringer av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Stiftelsen Norsk 

Hestesenter sendes ut til høring til studentene, med en målsetting om å vedtas på neste 

styremøte. Styret tar stilling til antall studieplasser på R2 og R3 på neste styremøte, når 

administrasjonen kan legge frem hvor mange studenter som er kvalifiserte til opptak på 

R1.  
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32/21 Sensorer- kompetansekrav og oppnevning for 2021 (B) 

Direktør/ rektor Cecilie Gaarder Skaug innledet saken. Styret kommenterer at det er 

viktig at NHS bruker sensorer som har tillitt i næringen, og som har en påvirkningskraft i 

næringen. Styret hadde ingen kommentarer til kompetansekravene. 

 

Vedtak:  

Styret vedtar de foreslåtte kompetansekravene for sensorer og oppnevner de foreslåtte 

sensorene for 2021. 

 

 

33/21 Eventuelt 

Ingen saker, heller ikke behov for alenetid. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 13:15 

 

 

 

 

 

Torild Jacobsen   Trond Olav Salte    Vidar Heggheim

    

 

 

Morten Aasen    Ingrid Sponheim   Linn Wåler Rønning

    

 

 

Hanne D. Lien     

 

 

 

 


