
Styremøte onsdag 11.8.21 

 

Til stede: Martine, Birgit, Dan, Anne-Berit, Pål, Gro Lise. Lena har meldt avbud, Vidar er med 

på telefon/ Teams. 

 

Sak 1: Oppsigelse av stallplass 

Oppstallør og hesteeier har bedt om møte med styret.  

Styret anser dette som en personsak. Møtereferater fra håndtering av saken legges ikke ut 

offentlig. Styrets avgjørelse gjøres kjent for medlemmene.  

 

Styrets avgjørelse:  

- Denne avgjørelsen gjøres kjent for medlemmer.  

- En utvidet veterinærsjekk har kastet nytt lys over saken. 

- I lys av de nye fremkommende opplysningene ønsker styret å prøve å imøtekomme 

oppstallørens ønske om å fortsatt ha hesten oppstallet ved stallen. Vi håper at 

operasjonen og opptrening av hesten vil føre til endret atferd hos hesten.  

- Premisser: 

o Oppstallør må selv håndtere hesten 

o Oppstallør må håndtere hesten utenom tiden det er rideskole, 

handicapridning, treninger og stevner o.l. Ved usikkerhet tar oppstallør 

kontakt med daglig leder og gjør en avtale.    

o Sett i fra et dyrevelfredsperspektiv må målet med treningen av hesten være å 

etter hvert kunne håndtere hesten uten hingstebitt. 

- Styret, oppstallør og daglig leder tar et statusmøte primo januar. Det vil da bli tatt en 

ny vurdering. Skulle det vise seg at atferden ikke er endret vil stallplassen bli sagt opp 

med 1 mnd oppsigelsesfrist.   

 

Forbedringspotensial til styret: 

Avvikssystemet må opp og gå. Rapporter på uønskede hendelser må dokumenteres skriftlig. 

Saken sendes til sekretær Anne-Berit, som protokollfører hendelsen. Dato, klokkeslett, og 

kort beskrivelse av hendelse må sendes.  

 

Sak 2: Stallens kreditt 

- Leiligheten i gulhuset må ferdiggjøres, slik at den kan leies ut. 

- Vidar snakker med banken og oppretter en konto med kassakreditt merket høy. 

250 000 kr. 

- Daglig leder må få en rutine på fakturering i starten av hver måned.  



- En leietaker på gulhuset betaler ikke husleie. Det er gitt oppsigelse. Vidar snakker 

med Lena hvor saken står nå. 

 

Sak 3: Utstyr til å kunne produsere fór 

- Det ble produsert 75 rundballer.  

- I år ble det leid inn folk til å gjøre jobben. Denne utgiften må veies opp imot å ha eget 

utstyr.  

- I løpet av februar – mars tar styret en avgjørelse på om det skal kjøpes inn nytt utstyr 

eller om man skal leie folk til å gjøre jobben.  

- Birgit, Ole, Vidar, Pål og Lena ser på mulighetene og legger fram et forslag for styret.  

- Cato på Bøneset er interessert i å kjøpe utstyret.  

 

Anne-Berit, sekretær 

 


