Innkomne forslag til

Veikle Balders Generalforsamling 24.03.2021
Per Sandbakken fremmer følgende forslag:
Veikle Balders Generalforsamling 2021 ber styret om å fortsette arbeidet med utgiftsreduserende tiltak
knyttet til avl, oppdrett og salgsformidling av kaldblodshester.
Hvordan øke interessen? Få flere hesteeiere?

Styret fremmer fire forslag:
1.
2.
3.
4.

Styret foreslår kontingentøkning fra og med 2022 samt framtidig ekstern regnskapsførsel.
Styret foreslår lovendringsforslag, oppretting av Allsidighetskomitè.
Styret foreslår lovendringsforslag, Ny § 13, Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder.
Styret foreslår at Generalforsamlingen vedtar instrukser for foreningens valgte komitéer.
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Per Sandbakken sitt forslag:
Veikle Balders Generalforsamling 2021 ber styret om å fortsette arbeidet med utgiftsreduserende tiltak
knyttet til avl, oppdrett og salgsformidling av kaldblodshester.
Hvordan øke interessen? Få flere hesteeiere?

Styret har arbeidet med innspill til utgiftsreduserende tiltak over tid. Som eksempel viser vi til:
Sammen med Travavl.no, fikk Veikle Balder gjennomslag for å senke de prisene DNTs administrasjon
hadde foreslått for å selge åring på Klasseløpsauksjonen 2020. I tillegg fikk vi utsatt fristen for å trekke
en unghest fra auksjonen uten at det skulle kreves en trekningsavgift.
Sammen med Travavl.no har styret også tatt opp prisene i forbindelse med hingstekåring. Styret finner
det helt urimelig at det skal koste fire ganger mer å kåre en kaldblodshingst sammenlignet med de
øvrige nasjonale hesterasene.
Utdanning av seminteknikere i Norge er et annet utgiftsreduserende tiltak som Veikle Balder har løftet
fram.
Veikle Balder har også arbeidet med rekrutterende- og stimulerende tiltak for å øke interessen for
kaldblodshesten. Som eksempel viser vi til:
Avlsstall er et konsept som tar sikte på å utvikle tilbud og etterspørsel i Norge for oppstalling av
avlshopper og unghester fram til innkjøring, til en stadig mer urbanisert befolkning. Det er DNT som
styrer prosjektet, men Veikle Balder og Travavl.no er initiativtakere til prosjektet og deltar i
utviklingsarbeidet.
Veikle Balder har påtatt seg rollen som medarrangør på DNTs oppdretterseminar som i 2021 blir i form
av et Webinar sammen med Travavl.no.
I tillegg til etablerte aktiviteter som Veikle Balders Landsfinale, Veikle Balder Cup og medlemsbladene,
ønsker styret å formalisere og utvikle satsingen på Den Allsidige Kaldblodstraveren.
Styret ser at allsidighetssatsingen er viktig for rekrutering, etterbruk og for å vise hvor allsidig og flott
hest kaldblodstraveren er, og fremmer eget forslag om oppretting av en Allsidighetskomite for denne
Generalforsamlingen. Det foreligger planer om å gå i gang med et Veikle Balder Mesterskap i sprang,
dressur og kjøring på Stavsplassen 18. og 19. september. Målsettingene er å øke andrehåndsverdien til
kaldblodstraveren etter endt løpskarriere og til å stimulere til rekrutering av nye kaldblodsentusiaster og
medlemmer.
Styrets innstilling:
Det vil være en styrke for styret å ha et vedtak fra Generalforsamlingen i ryggen i det videre arbeidet
med interesseskapende, rekrutterende og utgiftsreduserende tiltak.
Styret støtter forslaget.
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Styrets forslag:
1. Styret foreslår kontingentøkning fra og med 2022 samt framtidig ekstern regnskapsførsel
Sammendrag:
En generell prisøkning, bruk av nye betalingsverktøy og en aktivitetsøkning med tilhørende kostnader
og merarbeid, krever en ny struktur for drift av regnskap og register.
Styret anbefaler kjøp av tjenester for regnskapsførsel og ber om en kontingentøkning fra kr 350 til kr
400 gjeldende fra 01.01.2022. Dette skal dekke kjøpt regnskapstjeneste og mer økning i øvrige
driftskostnader.
Begrunnelse:
Veikle Balders medlemskontingent har stått uendret på kr 350 siden 2014.
I løpet av disse årene har det skjedd endringer i det generelle pris- og lønnsnivået her til lands og ikke
minst har medlemstall og aktivitetsnivå for Veikle Balder økt siden denne kontingenten ble fastsatt.
Vi har pr 15.01.2021 en medlemsmasse på 1015 personer. Ved å ta i bruk verktøyet StyreWeb, brukt fra
2016, har man langt på vei automatisert innbetaling av kontingent ved bruk av OCR, men dette i seg
selv gir en liten kostnad pr transaksjon. I det siste, har bruk av VIPPS tatt helt av ved en del
innbetalinger til oss. Dette har ført til en økning i betalingsomkostninger for oss på ca kr 3000
inneværende år.
Foreningen har i år utvidet sitt aktivitetsnivå med tur til Sikkilsdalen og diverse tiltak ved bruk av den
allsidige kaldblodshesten.
Ved å sammenligne antall førte bilag i 2016 med antallet for 2020, ser man at det er en økning på over
1000 bilag (1368 mot 2450). Det indikerer en sterk aktivitetsøkning og tilsvarende merarbeide ved
regnskapsførselen.
Med et så stort bilagsunderlag og med den størrelsen vår forening nå har, begynner
regnskapsfunksjonen å bli betydelig. Regnskap, medlemskapsregister og håndtering av
adresseendringer/mailendringer hører tett sammen. Det vil alltid være behov for en manuell jobb med
retting av register, feilsøking i diverse adresser og bekreftelser på manuelle innbetalinger utenom OCR.
Grunnlaget for fakturering må ligge hos foreningen; både når det gjelder medlemskontingent,
annonsører eller tilfeldige inn- og utbetalinger.
Med dagens aktivitetsnivå, er det ikke å forvente at medlemsregister, kontaktregister og regnskap kan
driftes på frivillig basis.
Medlemsregister og regnskap er nøye knyttet sammen. Det vil alltid være krav til foreningen å ha en
ansvarlig kassererfunksjon. Imidlertid vil det være mulig å sette ut selve regnskapsførselen til eksterne
aktører, selvsagt under ansvar og overvåking av styret ved kasserer.
StyreWeb har vist seg å være et robust og avansert verktøy for alle register, regnskap og
budsjettarbeider. Erfaringen med support har også vært svært god.
Kasserer har sendt en henvendelse til StyreWeb om de kan ta på seg vår regnskapsførsel. Dette har de
svart bekreftende på og til en kostnad på ca kr 20000 pr år.
Styret forslag:
Ut fra ovennevnte utredning, vil styret foreslå følgende for generalforsamlingen:
1.
Det foreslås en kontingentøkning på kr 50 til kr 400 pr år for medlemmer fra og med
01.01.2022.
2.
StyreWeb fortsetter som foreningens verktøy for registre og regnskap/budsjett.
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3.
4.

Styret gis i fullmakt å forhandle med overføring av regnskapsarbeidet til firmaet StyreWeb
v/Effektus AS.
Kassererfunksjonen opprettholdes fra 01.01.2022 med ansvar for alle registre og kontakt mot
ekstern regnskapsfører.
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2. Styret foreslår følgende lovendringsforslag:
I Veikle Balders lover lyder §5, punkt 7:
- Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for ett (1) år
-øvrige styremedlemmer
-nestleder blant styrets medlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
-redaksjonskomité
-utstillingskomité

Styret foreslår å endre til:
- Foreta valg i følgende rekkefølge:
- leder for ett (1) år
- øvrige styremedlemmer
- nestleder blant styrets medlemmer
- varamedlemmer til styret
- to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
- valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
- redaksjonskomité
- utstillingskomité
- allsidighetskomité

Styrets begrunnelse for endringsforslaget:
Høsten 2019 sendte styret i Veikle Balder ut en forespørsel til medlemmene om det fantes interesse for
å delta i ei gruppe som skal se på tiltak for den allsidige kaldblodstraveren.
22.februar 2020 hadde Allsidighetsgruppa sitt første møte på Hestesportens Hus på Bjerke. Styret i
Veikle Balder hadde utarbeidet et mandat som arbeidsgruppa skulle gå ut ifra.
MANDAT FOR GRUPPA FOR ALLSIDIG KALDBLODSHEST
Allsidighetsgruppa skal komme med ideer til hvordan Veikle Balder bør støtte opp om den allsidige
kaldblodstraveren. Omskolering av hesterasen fra traver annet bruk skal berøres i arbeidet. Gruppa
skal komme med ideer til hvordan et «Veikle Balder-Mesterskap» bør se ut. Arbeidet skal gå over et år.
Ideene skal nedfelles i en rapport som sendes styret før 1.1.21. Styret skal så behandle saken før
generalforsamlingen 2021. Styret i VB bistår gruppa med 2 styremedlemmer.
Allsidighetsgruppa har utarbeidet og igangsatt tiltak som Allsidighetscup`en, treningshelger og nedfelt
forslag til et Veikle Balder Mesterskap. I tillegg har de ordnet Mastere til Veikle Balders cup-finaler på
Biri for å promotere den allsidige kaldblodstraveren. Dette fyller alle punktene i mandatet. Videre
berører disse tiltakene flere av Veikle Balders formålsparagrafer; – Å ta vare på og forbedre
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kaldblodshestens konkurransemuligheter
– Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten
– Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer
kaldblodshesten er.
Styret i Veikle Balder ønsker å fortsette med Allsidighetsprosjektet da det er tydelig at dette fyller et
behov. Responsen på de ulike tiltakene har vært positivt, og vi har sett en økende medlemsmasse.
Mange bruker hestene sine allsidig utenom travsporten, og styret i Veikle Balder ønsker å ta del i
utdanning og rekruttering til fremtidig flerbruk og merbruk av kaldblodstraveren.
Det er vedtatt at Allsidighetscupen fortsetter i 2021. Videre er det er ønske fra medlemmer om flere
treningshelger og det er lagt ned et stort arbeide med å kunne arrangere Veikle Balder Mesterskapet, et
mesterskap for den allsidige kaldblodstraveren på Stavsplassen i september.
En Allsidighetskomite vil være ansvarlig for gjennomføring, budsjett og økonomi for de ulike tiltakene
ovenfor, samt fremtidige aktiviteter for å fremme den allsidige kaldblodstraveren.
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3. Styret foreslår følgende lovendringsforslag:
Ny § 13:
ETISKE RETNINGSLINJER
Veikle Balder har hatt etiske retningslinjer siden september 2018 for å skape klare og positive rammer
for alle som er med i foreningen eller kommer i kontakt med foreningen på annen måte.
Alle tillitsvalgte i Veikle Balder skal forlikte seg til å følge de etiske retningslinjene ved å undertegne to
eksemplar av dokumentet «Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder».
Den tillitsvalgte beholder selv ett eksemplar. Det andre eksemplaret skal arkiveres av styret.
Forslaget forutsetter at §13 LOVENDRINGER OG LOVANVENDELSE og §14 OPPLØSNING AV
FORENINGEN forskyves til å bli henholdsvis § 14 og § 15.
Vedlegg 1:
Styrets forslag til «Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder».
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4. Styret foreslår at Generalforsamlingen vedtar instrukser for foreningens valgte komitéer.
Styrets begrunnelse for forslaget:
Veikle Balders ulike komiteer har omfattende arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Utstillingskomitéen,
Redaksjonskomitéen og Allsidighetskomitéen har omfattende økonomi knyttet til sine virksomheter. I
følge Veikle Balders lover, § 5.5 er det styret som legger fram foreningens regnskaper og budsjett for
Generalforsamlingen.
Det er behov for å formalisere de ulike komitéenes formelle plass og funksjon i foreningen.
Se vedlegg 3, 4 og 5; Styrets forslag til instrukser for de ulike komitéene.
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Vedlegg 2:
Forslag til

Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder.
De etiske retningslinjene gjelder styremedlemmer og medlemmer i komiteer og utvalg, heretter omtalt som
tillitsvalgte.
Hensikten er å skape best mulig grunnlag for at Veikle Balder skal oppfattes som en seriøs organisasjon.
Tillitsvalgte har et spesielt ansvar for dette. Disse retningslinjene skal sikre at tillitsvalgte opptrer aktsomt
og redelig ovenfor hverandre og samarbeidspartnere.
Lojalitet
Man skal opptre lojalt i forhold til Veikle Balders lover, reglement og målsetninger.
Tillitsvalgte skal være oppmerksom på at man representerer VB i alt sitt virke. Tillitsvalgte bør for øvrig
opptre som gode rollemodeller ved alle anledninger.
Man skal være lojal mot endelige vedtak og sørge for at disse effektueres og følges opp.
Habilitet
Ingen må forsøke å påvirke eller fatte beslutninger når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til
vedkommende uavhengighet, jfr. Veikle Balders lover vedrørende habilitet.
Ingen må motta personlige økonomiske fordeler gjennom sitt arbeid i Veikle Balder.
Informasjonsplikt
Man plikter å informere styret om man oppdager forhold som er i strid med foreningens lover eller lover
fastsatt av myndighetene.
Forhold til media
Dersom ikke annet er avtalt skal styreleder uttale seg til media.
Sosiale medier
Det forventes at man opptrer saklig på sosiale medier. Man skal på ingen måte komme med ytringer som
kan skade foreningen. Sjikane og personhets aksepteres ikke.
Rusmidler
Tillitsvalgte i Veikle Balder skal ikke misbruke rusmidler i Veikle Balders tjeneste.

Jeg har lest og forplikter seg å følge etiske retningslinjer for tillitsvalgte samt Veikle Balders lover og
instrukser for Veikle Balders valgte komitéer

___________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Underskrift
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Vedlegg 3:
Forslag til

Instruks for Veikle Balders Utstillingskomite
Vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling 2021

1. Utstillingskomiteen er opprettet i henhold til §5-7 i Veikle Balders lover.
2. Utstillingskomiteen velges av Veikle Balders Generalforsamling og bør bestå av to til fire
personer. Minst ett medlem av komitéen skal også være medlem av Veikle Balders styre.
3. Mellom generalforsamlingene er styret Utstillingskomiteen nærmeste overordnede.
4. Utstillingskomiteen konstituerer seg selv. En av komitéens medlemmer skal være ansvarlig
leder. Ved stemmelikhet i komitéen, har komitéens leder dobbeltstemme.
5. Utstillingskomiteen oppgave er å arrangere Veikle Balders Landsfinale.
6. Utstillingskomiteen skal arrangere Veikle Balders Landsfinale innenfor de økonomiske
rammene som framkommer av:
 Rammeoverføring som er fastsatt gjennom vedtak på Veikle Balders Generalforsamling.
 Frie økonomiske tilganger i form av inntekter fra annonsesalg, sponsormidler etc.
Eventuelt overskudd overføres foreningens driftskasse. Forventet underskudd rapporteres til
styret straks det oppdages og krever styrets behandling for videre forføyning.
7. Utstillingskomiteen fremmer budsjettforslag for hvert beretningsår til styret. Styret fremmer
organisasjonens samlede budsjettforslag og handlingsplan for Generalforsamlingen, jfr. Veikle
Balders Lover, § 5-5.
8. Styret, ved budsjett- og økonomiansvarlig, sender ut fakturaer, betaler fakturaer og mottar
innbetalinger som har med Veikle Balders Landsfinale å gjøre, samt fører prosjektregnskap for
Landsfinalen. Styret legger fram regnskapet for Landsfinalen for Generalforsamlingen, som en
del av organisasjonens samlede regnskap.
9. Utstillingskomiteen s medlemmer er forpliktet seg til å følge Veikle Balders Lover, Veikle
Balders etiske retningslinjer, samt forholde seg lojalt til organisasjonens satsingsområder og
veivalg.
10. Denne instruksen skal gjennomgås i Utstillingskomitéen etter hver Generalforsamling.

Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Bjørlivegen 107, 7877 Høylandet

post@veiklebalder.no

Vedlegg 4:
Forslag til

Instruks for Veikle Balders Redaksjonskomité
Vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling 2021

1. Redaksjonskomiteen er opprettet i henhold til §5-7 i Veikle Balders lover.
2. Redaksjonskomiteen velges av Veikle Balders Generalforsamling og bør bestå av to til fire
personer. Minst ett medlem av komitéen skal også være medlem av Veikle Balders styre.
3. Mellom generalforsamlingene er styret Redaksjonskomiteens nærmeste overordnede.
4. Redaksjonskomiteen konstituerer seg selv. En av komitéens medlemmer skal være ansvarlig
redaktør. Ved stemmelikhet i komitéen, har redaktør dobbeltstemme.
5. Redaksjonskomiteen oppgave er å produsere Veikle Balders medlemsblader.
6. Redaksjonskomiteen skal produsere Veikle Balders medlemsblader innenfor de økonomiske
rammene som framkommer av:
 Rammeoverføring som er fastsatt gjennom vedtak på Veikle Balders Generalforsamling.
 Frie økonomiske tilganger i form av inntekter fra annonsesalg, sponsormidler etc.
Eventuelt overskudd overføres foreningens driftskasse. Forventet underskudd rapporteres til
styret straks det oppdages og krever styrets behandling for videre forføyning.
7. Redaksjonskomiteen fremmer budsjettforslag for hvert beretningsår til styret. Styret fremmer
organisasjonens samlede budsjettforslag og handlingsplan for Generalforsamlingen, jfr. Veikle
Balders Lover, § 5-5.
8. Styret, ved budsjett- og økonomiansvarlig, sender ut fakturaer, betaler fakturaer og mottar
innbetalinger som har med Veikle Balders medlemsblader å gjøre, samt fører prosjektregnskap
for medlemsbladene. Styret legger fram regnskapet for medlemsbladene for
Generalforsamlingen, som en del av organisasjonens samlede regnskap.
9. Redaksjonskomiteens medlemmer er forpliktet seg til å følge Veikle Balders Lover, Veikle
Balders etiske retningslinjer, samt forholde seg lojalt til organisasjonens satsingsområder og
veivalg.
10. Denne instruksen skal gjennomgås i Redaksjonskomitéen etter hver Generalforsamling.
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Vedlegg 5:
Forslag til

Instruks for Veikle Balders Allsidighetskomité
Vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling 2021

1. Allsidighetskomitéen er opprettet i henhold til §5-7 i Veikle Balders lover.
2. Allsidighetskomitéen velges av Veikle Balders Generalforsamling og bør bestå av to til fire
personer. Minst ett medlem av komitéen skal også være medlem av Veikle Balders styre.
3. Mellom generalforsamlingene er styret Allsidighetskomitéen nærmeste overordnede.
4. Allsidighetskomitéen konstituerer seg selv. En av komitéens medlemmer skal være ansvarlig
leder. Ved stemmelikhet i komitéen, har komitéens leder dobbeltstemme.
5. Allsidighetskomitéen oppgave er å arrangere Veikle Balders Allsidighetscup, Veikle Balders
Mesterskap for den allsidige kaldblodshesten, kurs og andre arrangement som naturlig hører inn
under Allsidighetskomitéen arbeidsområde.
6. Allsidighetskomitéen skal arrangere Veikle Balders Allsidighetscup, Veikle Balders Mesterskap
for den allsidige kaldblodshesten, kurs og andre arrangement som naturlig hører inn under
Allsidighetskomitéen arbeidsområde, innenfor de økonomiske rammene som framkommer av:
 Rammeoverføring som er fastsatt gjennom vedtak på Veikle Balders Generalforsamling.
 Frie økonomiske tilganger i form av inntekter fra annonsesalg, sponsormidler etc.
Eventuelt overskudd overføres foreningens driftskasse. Forventet underskudd rapporteres til
styret straks det oppdages og krever styrets behandling for videre forføyning.
7. Allsidighetskomitéen fremmer budsjettforslag for hvert beretningsår til styret. Styret fremmer
organisasjonens samlede budsjettforslag og handlingsplan for Generalforsamlingen, jfr. Veikle
Balders Lover, § 5-5.
8. Styret, ved budsjett- og økonomiansvarlig, sender ut fakturaer, betaler fakturaer og mottar
innbetalinger som har med Veikle Balders Allsidighetskomité å gjøre, samt fører
prosjektregnskap for arrangementene. Styret legger fram regnskapet for Allsidighetskomitéen
for Generalforsamlingen, som en del av organisasjonens samlede regnskap.
9. Allsidighetskomitéen medlemmer er forpliktet seg til å følge Veikle Balders Lover, Veikle
Balders etiske retningslinjer, samt forholde seg lojalt til organisasjonens satsingsområder og
veivalg.
10. Denne instruksen skal gjennomgås i Allsidighetskomitéen etter hver Generalforsamling.
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