11 stjórnarfundur LH 04. september 2011
Haldinn í íþróttamiðstöðinni Laugardal.

Mætt eru: Haraldur Þórarinsson (HÞ), Gunnar Sturluson (GS), Oddur Hafsteinsson
(OH),Sigurður Ævarsson(SÆ), Maríanna Gunnarsdóttir(MG), Erla Guðný Gylfadóttir (EGG)
Gestir :
1. Fundargerð.
Fundargerð síðasta fundar var samþykkt og mun verða birt á heimasíðu LH.
2. Formannafundur.
Formannafundur verður haldin 4 nóv. Kl 10:00 í húsakynnum ÍSÍ.
3. Uppskeruhátíð 2011.
Uppskeruhátíð Landssambands hestamanna verður haldin 5 nóvember 2011. Skipa þarf
undirbúningsnefnd fyrir hátíðina ásamt því að skipa þarf í valnefnd fyrir knapaverðlaun
2011.
4. Landsmót 2016.
Stjórn samþykkti að auglýsa eftir umsóknum þeirra er hafa áhuga á að halda Landsmót 2016.
5. Fundarherferð vegna Landsmót
LH og BÍ ásamt Landsmótsnefnd mun fara í fundarherferð vegna skýrslu um
framtíðarskipulags um Landsmót
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Akureyri
Egilsstaðir
Höfn
Suðurland
Reykjavík
Vesturland
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Heimsmeistaramótið í Austurríki 201.
Ræddur var árangur íslenska landsliðsins, verður rætt frekar þegar skýrsla landsliðsnefndar
berst stjórn.
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Reiðvegafé
GS ræddi um skiptingu þeirra fjármuna sem fara til reiðvegagerðar ásamt þeim fjármunum
sem fara í kortasjánna. Óskað verður eftir því að formaður reiðveganefndar mæti á næsta
fund til umræðna.
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Vatnajökulsþjóðgarður
LH tilnefndi tvo fulltrúa í endurskoðun á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð eins og
Umhverfisráðherra fór fram á. Tilnefnd voru Halldór Halldórsson formaður
Samgöngunefndar LH og Ragnhildur Sigurðardóttir vistfræðingur. Var hún valin af nefnd
þeirri sem endurskoðar reglurnar um garðinn til að sitja í sérstökum hópi skipuðum af
hagsmunaraðilum.
LH mótmælir harðlega að hestamenn verði þeir einu sem ferðist um garðinn sem þurfi að
skila inn ferðaáætlun og fá hana samþykkta.
Einnig mótmælir LH því að þrífa þurfi upp allan skít sem hestar láta frá sér í vissum
áningarhólfum innan garðsins.

Önnur mál.
a. Bréf frá Olil Amble
Stjórn LH hefur borist bréf frá Olil Amble, bréfinu er vísað til keppnisnefndar.

Fleira ekki fært til bókar
Fundarritari: Oddur Hafsteinsson

