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Årsmøte 2014 

Agenda 



  
1. Godkjennelse av innkalling og agenda  
2. Valg av møteleder  
3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll 
4. Årsberetning  
5. Årsregnskap med revisors beretning  
6. Budsjett for 2014 
7. Valg  
8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter  
9. Behandling av innkommende saker;  





4. Årsberetning: 

Styret 2013 har bestått av: 


• Leder:   Boel Elisabeth Valsø 

• Nestleder:  Thor Egil Øvrebotten 

• Sekretær: Christine Keyser 

• Kasserer: Kamilla Berger Andersen 

• Styremedlem: Kathrine Litland Steffensen 

• Varamedlem: Frode Flaten 

• Varamedlem: Bendik Hestad 


Styrets arbeid: 

Det har vært gjennomført 6 Styremøter i 2013, samt 1 Styremøte i 2014. Styret har også 
kommunisert på ukentlig basis via en egen gruppe på Facebook, hvor det har vært svært god 
mulighet til å ta opp og diskutere saker fortløpende.  
Foreningen hadde ved utløpet av 2013 totalt 139 medlemmer. Disse er fordelt på 37 
livstidsmedlemmer, 4 æresmedlemmer, 2 gratismedlemmer, 68 seniormedlemmer, 16 
familiemedlemmsskap og 6 juniormedlemmer.  

I mars 2013 sendte vi ut den siste utgaven av medlemsbladet "Norsk Araberhest". Grunnet 
manglende bidrag fra medlemmene, var det dessverre for få artikler til at det var mulig å gi ut 
flere medlemsblader i 2013.  

Våren 2013 ble de stilt to nye hingster til kåring, begge disse ble kåret i Midt-Norge. 

Styret har i samarbeid med Showkomiteen, bestående av Tommy Husebye, Thor Egil 
Øvrebotten, Kathrine Litland Steffensen og Tone A. Guttormsen, gjort forsøk på å arrangere et 
ECHAO affiliert int. B-show i Fredrikstad 2013, samt et ECAHO affiliert nasjonalt D-show 
på Starum 2013. Disse ble avlyst grunnet for få deltagere. Det var etter påmeldingsfristens 
utløp til B-showet kun 34 påmeldte hester, kun et lite antall av disse var norske. Til Starum 
var det kun noen få som meldte sin interesse, dette på tross av at påmeldingavgift her var 
svært lav. Da det medfører store kostnader, og legges ned mye arbeid i forbindelse med 
utstillingene, var det dessverre ikke økonomisk forsvarlig å gjennomføre arrangementene.   
Styret i samarbeid med Showkomiteen, i år bestående av Thor Egil Øvrebotten, Kathrine 
Litland Steffensen, Tone A. Guttormsen og Christine Keyser, er godt i gang med forberedelser 
til årets Jubileumsutstilling hvor vi er svært glade og fornøyde med at utstillingen er tilbake 
på kjente og kjære Linnesvollen!  




Showkomiteen ønsker også å blåse litt liv i "NAHF Cupen". Dette er foreløpig på 
planleggingsstadiet, men vi håper det er mulig å få til bruksklasser på Linnesvollen, også av 
typen "english pleasure" slik at det skal være mulig for alle å delta, også de som har en 
urutinert unghest! Da vi vet at en godt trent araber som brukes aktivt innen for eksempel 
distanse, nødvendigvis ikke når helt opp i samme klasse som de gode og runde 
utstillingshestene, vil vi i år arrangere egne utstillingsklasser for disse atletene! 
I løpet av 2013 har NAHF gjennomført to konkurranser; Årets Allroundaraber og Årets 
Araberhestpromotør. Resultatene offentliggjøres på slutten av Årsmøtet. 

I forbindelse med Årsmøtet 2014, tilbød Lise Egland Svensson seg å avholde et foredrag med 
noen tips og råd framfor bedekning- og utstillingssesongen.  
Styret har i løpet av sittende periode primært fokusert sitt arbeid på å behandle innkomne 
saker, samt at det har vært nødvendig med en gjennomgang av flere eldre forhold. Dessverre 
opplever styret fra flere hold en negativitet og splittelse i araberhestmiljøet, som har ført til at 
arbeidet for denne forenigen har vært tidvis vanskelig og demotiverende. Styret håper vi kan 
legge eventuelle uenigheter og misnøye bak oss, slik at vi igjen kan samles om verdens 
vakreste hesterase.  
NAHF har i år 40-års Jubileeum, og styret håper i den forbindelse at samtlige medlemmer og 
araberhestentusiaster "børster støvet" av sine arabere og tar de med til Linnesvollen, slik at vi 
kan få til en hyggelig og minneverdig fering av NAHF! Det er sjeldent noe som er så vakkert 
som en araber som viser seg fra sin beste siden, og det er jo noe helt spesielt å vise fram sin 
egen! 
I år vil forsøke å løfte fram de som kanskje ikke har vært med på utstilling før, hvor NAHF 
blant annet tilbyr veiledning til forberedelser, samt bistand og hjelp på selve utstillingen. 
Målet er at det skal være moro å vise fram hesten sin! 
Registraturets årsberetning: 

Vedlegg 1 


5. Årsregnskap med revisors beretning 

Revisors beretning er dessverre ikke klar, men legges ut så snart vi har mottatt den. 

Per 31.12.12          28.625,87,- 
Inn 
Medlemskap:                         




Familie                         5.500,- 
Junior                           1.000,- 
Senior                          20.000,- 
Totalt:                          26.500,- 
(hvorav 11 familie, 5 junior og 50 senior = 66 medlemmer totalt) 
innbetalt Frode Flaten :       150,00,- 
innbetalt Veronica Olsen :   850,00kr 
renter DNB:                          19,84,-              
Totalt:                           1.019,84,- 
Innbetalt til show:            35.800,- 
Utbetalt show tilbake:      30.030,- 
(Ubetalte show penger):    5.900,- 
Overført egene(registratur) konto:   50.000,- 
Totalt inn på konto:      112.045,71,- 
Ut: 
Flybilletter:                              7.807,53,- 
Oslo og Akersh. Rytterkrets:            3.255,00,- 
Hesteportalen:                          1.800,00,- 
Hotel møter                             7.045,61,-  
Trykking:                               14.974,00,- 
Sponsing:                                1.000,00,- 
Årsmøtet:                                5.316,00,- 
Fotografering2012:                      3.500,00,-  
Lagerleie:                                5.400,00,-  
Bank omkostninger:                     2.431.01,-  
Kontorrekvissita:                        4.991,50,- 
Medlemskap ECAHO x2:                6.758,75,- 
Premier:                                 17.411,62,-   
Totalt ut av konto:                    81.691,02,- 
Sum:                                    30.354,69,- 




Sum 31.12.13 :                    33.019,61,- 
=                                +       2.664,91,- 



Registraturet: 
Vedlegg 2 
6. Budsjett for 2014 

2013 Budsjett 2013 Regnskap 2014 Budsjett

Medlemmer 40.000 26.500 46.000

Støtte NHS 0 0 40.000

Div overføring - 50.000 -

Annonser/sponsing blad 
og NAHF-cup

30.000 850 5.000

Utstilling 0 - 25.219,15 -5.500

Showavgift B + C Show - 0 -6.800

Blad -35.000 -14.974 -30.000

Regnskap 0 0 0

Webside -1.000 -811,25 -1.000

Møter (Årsmøte/
Medlemsmøte)

-10.000 -12.361,61 -10.000

Fotografering 2012 - -3.500 -

Post -2.000 -4.991,50 -10.000

Reiser (ECAHO møter) -5.000 0

Bankomkostninger -2.000 -2.431,01 -2.500

NAHF-cup -10.000 0 - 10.000

Medlemskap ECAHO - -6.758,75 -4.000

Leie lager - -5.400 -1.800

Hotellrom - -2.330




7. Valg 
Styret har fått inn forslag fra et medlem om Veslemøy Nyland som styremedlem. 
 Valgkomiteens innstilling er som følgende: 
Kandidater til styret i NAHF 2014: 
Leder:  Boel Elisabeth Valsø    gjenvalg - 1 år 
Nestleder: Thor Egil Øvrebotten    ikke på valg 
Sekretær: Christine Keyser    gjenvalg - 2 år 
Kasserer: Tone Guttormsen    ny- på valg-1 år 
Styremedlem: Kathrine Litland Steffensen   gjenvalg - 2 år 
Varamedlem: Mari Skaug     ny - på valg - 1 år 
Varamedlem: Frode Flaten     gjenvalg 1 år 
Registraturet: 
Registrator: Ragnhild Espeseth Øvrebotten 
Medlem: Mette Normand    ikke på valg 

Medlem: Siri Hagen eller Anne S. Bakken  ny- på valg-2 år 

Valgkomité: 

Medlem: Veslemøy Nyland 

Medlem: Nena Bjerke 

Medlem: Lisa V. Olsen     ny - på valg 

Ankenemd:  

Medlem: Hilde Sæter Bjørkeli 

Medlem: Tommy Huseby 

Medlem:  Marit Rakvaag    ny- på valg 


Revisor 2014: Velges av styret. 

Oslo og Akersh. 
Rytterkrets

- -3.255 0

Sponsing - -1.000 -2.000

Resultat 0 -3.352,27 5.070




8. Fastsetting av medlemskontingent og avgifter: 

Styret foreslår ingen økning av avgift i år. 


9.Behandling av innkommende saker: 

Saker til årsmøte NAHF 2014 

Sak 1 

Handlingsplan for NAHF 2014-2019 


1. Avholde 1 Internasjonal/Nasjonal utstilling hvert år. Støtte regionale utstillinger. 

2. Arrangere 1 Internasjonalt/Nasjonalt distanseritt hvert år på samme sted. Alternativt 

arrangere en konkurransehelg for araberhesten hvor distanseritt er en av flere disipliner. 

3. Utgi minimum 2 nummer av NAHF Nytt hvert år. 

4. Avholde 1 avlseminar hvert år. 

5. Avholde minimum 2 medlemsmøter hvert år. 

6. Arrangere og avholde i samarbeid med Norsk hestesenter hingstekåring hvert år, vurdere 

muligheten for premiering av hopper. 


Sak 2 

Forslag til medlemspleie - innspill og diskusjon 


Sak 3 

ECAHO representasjon - forslag om å innføre åremålsverv på tre år. 


Sak 4 

Revisjon av avlsplanen. Sist revidert 2006 men skal etter planen revideres hvert fjerde år. 


Sak 5 

Endring av avlsplanen for fullblodsaraber punkt 5.1. "Hals så lang som mulig" erstattes med 

"utpreget edel hals av god lengde og med..........". Diskusjon vedr punkt 6.5.1. 




Sak 6 

Avvikling av Futurity Cupen. 

Sak 1-6 er sendt inn av Tommy Husebye 


Sak 7 

Forslag til nye vedtekter 

Sak 7 er sendt inn av styret 



Styret NAHF v/ Boel Elisabeth Valsø, leder og Christine Keyser, sekretær 



Statusrapport 2013 fra NAHF registratur.

Norskfødte

Importerte hester

Eksporterte hester

Registreringer

Ferdig registrert Under behandling Død før registrering TotalFødt

2002 1 1

2004 1 1

2006 1 1 2

2007 2 4 6

2008 2 2 4

2009 3 3

2010 1 3 4

2011 2 2 4

2012 14 4 18

2013 11 11

22 32 54Totalsum

Eksportert til Antall

1United Kingdom

1Totalt

Under behandling

startet før 2013

Under behandling

startet i 2013Importert fra Ferdig registrert Sum

2Denmark 31

1Germany 1

2Poland 2

4 6Sweden 133

United Kingdom 11

105Totalsum 205



Døde hester

8 hester registrert avlivet (mottatt melding enten fra eier eller Mattilsynet). Mattilsynet sender melding 

om hester som er blitt slaktet.

Innrapporterte bedekninger 2013

Det er mottatt bedekningslister for 4 hingster, som til sammen har bedekket 5 hopper.

Det er også registrert at 2 hoppe(r) er bedekket med til sammen 2 utenlandske hingste(r).

Det er i 2013 fullført 46 eierskifter. 

Det er 16 eierskifter som ikke er ferdige på grunn av manglende betaling. Det spesifiseres at disse 

ikke nødvendigvis er påbegynt i 2013.

Eierskifter
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 12
Resultat

Budsjett AvvikReelt
Konto Tekst i periode hittili periode

-  1Periode:
Regnskapsår: 2013

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter

         5 750,00         -3 800,00 3110 Eierskifte          9 550,00

        11 600,00        -13 600,00 3112 Avgift for ikke-medlemmer         25 200,00

         8 850,00        -16 050,00 3114 Import         24 900,00

         4 200,00         -3 350,00 3115 Eksport          7 550,00

           450,00         -1 800,00 3116 Microchip          2 250,00

         2 000,00           -400,00 3118 Hestepass          2 400,00

         8 150,00         -4 050,00 3120 Registrering føll         12 200,00

             0,00         -1 650,00 3121 Registrering vallak          1 650,00

         5 125,00         -6 875,00 3122 DNA         12 000,00

        12 800,00        -12 300,00 3123 Genetiske tester         25 100,00

        11 750,00        -10 350,00 3130 Omkostninger         22 100,00

SUM Salgsinntekter         70 675,00        -74 225,00       144 900,00

Andre inntekter

           135,31            135,31 3900 Annen driftsrelatert inntekt              0,00

             0,00         -5 000,00 3920 Salg av base          5 000,00

           200,00           -800,00 3990 Annen driftsrelatert inntekt          1 000,00

SUM Andre inntekter            335,31         -5 664,69         6 000,00

       -79 889,69       150 900,00SUM Driftsinntekter         71 010,31

Driftskostnader
Andre driftskostnader

             0,00            400,00 6651 Hestepass           -400,00

       -10 156,25         -1 132,67 6655 DNA         -9 023,58

        -6 183,65          7 415,60 6656 Genetiske tester        -13 599,25

          -357,00          2 020,11 6820 Rekvisita         -2 377,11

        -5 000,00              0,00 6821 Kompensasjon registrator         -5 000,00

          -653,15           -262,77 6910 Telefon           -390,38

           -75,00         11 165,00 6951 Porto        -11 240,00
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 12
Resultat

Budsjett AvvikReelt
Konto Tekst i periode hittili periode

-  1Periode:
Regnskapsår: 2013

        -6 239,50            464,80 7410 WAHO         -6 704,30

       -11 347,00        -11 253,00 7720 Bank, post, inkasso            -94,00

             0,00            360,00 7790 Annet           -360,00

SUM Andre driftskostnader        -40 011,55          9 177,07       -49 188,62

         9 177,07       -49 188,62SUM Driftskostnader        -40 011,55

       -70 712,62       101 711,38        30 998,76SUM Driftsresultat

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter
Renteinntekter

             0,00            -87,73 8050 Annen renteinntekt             87,73

SUM Renteinntekter              0,00            -87,73            87,73

           -87,73            87,73SUM Finansinntekter              0,00

           -87,73            87,73             0,00SUM Finansinntekt og -kostnad

       101 799,11        -70 800,35

       -70 800,35Årsresultat etter avsetninger

        30 998,76
             0,00             0,00              0,00Avsetninger

        30 998,76        101 799,11

Årsresultat

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter,
kostnader og årsresultatet!
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Kapittel 1 

Innledende bestemmelser 

§1.1 Organisasjon og virkeområdet 

Foreningens navn er Norsk Araberhestforening. Heretter 
forkortet til NAHF. Klubben er en selvstendig juridisk enhet. 
NAHF er tilknyttet WAHO og ECAHO og er underlagt deres 
regler. NAHF er tilknyttet Norsk Hestesenter.  
NAHF har sete og verneting i Oslo. 

§1.2 Formål 

NAHF´s formål er å ivareta og legge forholdene til rette for avl 
og bruk av fullblodsarabere. Aktivt arbeide for å bevare rasen 
ut ifra rasestandard og bruksegenskaper, samt arbeide for riktig 
behandling av hest og for at aktiviteter med hest drives i 
verdige former. Likeså legge muligheter og forhold til rette for 
medlemmene for aktiviteter med hest. 

§1.3 Definisjon 

Fullblodsaraber: 

En fullblodsaraber er en hest som er å finne i de stambøker for 
fullblodsaraber (register) som til enhver tid er godkjent av 
WAHO. 

Klubbens organer: 

- Årsmøte 

- Ekstraordinært Årsmøte 

- Styret 

- Avdelinger 

- Registreringsutvalg 

- Valgkomite 

- Ankenemda 

§1.4 Avdelinger 

NAHF har en selvstendig underavdeling for Shagya Arabere, 
som har eget styre og eget registratur. 

NAHF´s medlemmer kan opprette underavdelinger av 
foreningen innen for et geografisk område, eller interessefelt. 
Disse må godkjennes av Årsmøte. 

Avdelingene organiserer selv drift, og skal ha god 
kommunikasjon med styret. Avdelingene velger selv en person 
som kan innkalles til styremøtene i NAHF. 

Kapittel 2 
Medlemskap og krav til denne 
§2.1 Medlemskap 

NAHF har følgende medlemskap: 

• Seniormedlem: For enkeltpersoner over 18 år. 

• Juniormedlem: For enkeltpersoner til og med 17 år. 

• Familiemedlemskap: Familiemedlemskap, gir rett til 
2 stemmer på Årsmøtet. 

• Livsvarig medlemskap: For enkeltpersoner over 18 
år. 

• Æresmedlemskap: Enkeltpersoner som har gjort en 
mangeårig fortjenestefull innsats for foreningen og 
araberhesten, kan av styret utnevnes til æresmedlem. 

Alle kan bli medlem av NAHF. 

§2.2 Medlemskontigenten 

Alle enkeltmedlemmer skal betale kontingent til NAHF, fastsatt 
av Årsmøte.  

Endringer av medlemskontingenten gjelder fra neste 
kalenderår. 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.  

For nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i løpet av 
årets siste to kalendermåneder, gjelder innbetalt kontingent 
også som kontingent for det påfølgende år.  

§2.3 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NAHF´s virksomhet, samt 
følge NAHF´s lover og bestemmelser.  

§2.4 Innvilgelse/opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a. Skriftlig utmeldelse til styret 

b. Strykning. De medlemmer som ikke har betalt 
kontingent innen 15. august strykes som medlem.  

c. Styret kan i unntakstilfeller nekte å innvilge et 
medlemsskap, samt velge å oppheve et allerede 
eksisterende medlemsskap som følge av brudd på 
lovens kap. 6. Ved vurdering av innvilgelse/esklusjon 
skal det særlig legges vekt på hvorvidt søker/
medlemmet i handling forsettelig og med overlegg 
motarbeider foreningens formålsparagraf, og/eller 
er straffedømt for brudd på dyrevernloven. I 
avgjørelser om innvilgelse/eksklusjon kreves det et 
absolutt flertall (5 av 5), og avgjørelsen gjelder for 
1 år av gangen. Vedkommende som er nektet 
medlemsskap/ekskludert, kan anke avgjørelsen til 
NAHF’s ankenemnd.   

Medlemmer som blir strøket og som senere vil melde seg 
inn må betale for det året de ble strøket. 
§2.5 Disiplinærreaksjon m.m 

NAHF´s lover kap 5 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin 
helhet.  

Kapittel 3 
 Organisasjon 
§3.1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøte som avholdes hvert år 
innen utgangen av mars.  

Årsmøte fatter sine vedtak med alminnelig flertall av 
fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 
flertall) og beslutning om oppløsning av foreningen 
(Oppløsning av foreningen kan skje etter vedtak med 2/3 
flertall, av de fremmøtte på 2 etterfølgende årsmøter). 

Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe 
annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.  
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§3.2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det 
år Årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett. Medlemmer 
som ble strøket fra medlemslisten fra forrige år, må ha betalt 
medlemsavgiften for dette år, samt inneværende for å kunne 
avgi stemme.   

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte 

§3.3 Innkalling 

Invitasjon til Årsmøte sendes ut med faktura for medlemskap, 
hvor møtested og dato fremgår. 

Det skal av styret innkalles til ordinært Årsmøte med minst 2 
ukers frist. Innkallingen gjøres tilgjengelig på web.  

Med innkallingen skal følge: 

- Agenda 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Budsjett for kommende år 

- Ankenemdas rapport 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag til 
kandidater må være valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

- Forslag eller saker som medlemmer eller styret 
ønsker skal behandle. Forslag fra medlemmer må 
være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før 
møtedato.  

Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles på Årsmøtet.   
§3.4 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtets oppgaver er å: 

a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, 
innkallingen og agenda.  

b. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 
representanter til å underskrive protokollen fra 
møtet.  

c. Behandle årsberetningen. 

d. Godkjenne regnskap med revisor beretning. 

e. Godkjenne budsjett for kommende år. 

f. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp 
på innkallingens agenda. På agendaen skal det i 
tillegg til rettidig fremmede forslag, alltid stå 
behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke 
tillatt. 

g. Vedta instruks for verv/avdelinger/komiteer som 
oppnevnes av Årsmøte. 

h. Velge: 

- Leder for 1 år 

- Nestleder for 2 år 

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år 

- Styremedlem for 2 år 

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- 2 medlemmer til Registreringsutvalget for 2 år 

- 1 medlem til Ankenemnda, som har 3 medlemmer 
hvorav en går ut hvert år  

- 1 medlem til Valgkomitéen, som har 3 medlemmer, 
hvorav en går ut hvert år. 

- Revisor  
Kun saker oppført på agendaen kan behandles, benkeforslag er 
ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på agendaen kan fremsettes under 
Årsmøtet, dog ikke ved valg. 

Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til alle de verv 
som skal besettes. Valgkomiteen kan legge frem flere 
kandidater til samme posisjon. Det skal ved Årsmøtet stemmes 
over alle innkomne kandidater. 

§3.5 Ekstraordinært Årsmøte 

Ekstraordinært Årsmøte avholdes hvis styret eller minst 30 % 
av medlemmene forlanger det. 

Møtet innkalles med minimum 14 dagers varsel sammen med 
angivelse av de ekstraordinære saker, eller forslag som skal 
behandles. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag 
kan behandles. Endringsforslag til saker under dagsordningen 
kan fremsettes under møte, dog ikke ved valg. Benkeforslag er 
ikke tillatt.  

Reglene for ordinært Årsmøte gjelder for øvrig så langt de 
passer.  

Kapittel 4 
Styret m.v 
§4.1 Styret 

Styret ivaretar foreningens gjøremål mellom Årsmøtene.  

Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett 
styremedlem og to varamedlemmer, som alle velges på 
Årsmøtet.  

§4.2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av 
styremedlemmene er til stedet.  

Ved avstemming innehar hvert styremedlem 1 stemme hver, 
med totalt 5 stemmer ved et fulltallig styre.  
Styret sammenkalles når lederen bestemmer det, eller når to av 
styremedlemmene ber om det. 

Styret plikter til enhver tid å opptre objektivt og nøytralt ved 
behandling og avgjørelser i styresaker. Der hvor et 
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styremedlem er i familie med en part eller har 
forettningsforbindelser, er styremedlemmet å anse som inhabil. 
Det skal føres protokoll over styremøtene. Alle saker skal 
defineres med eget saksnummer. Alle saker skal stemmes over 
og føres i protokoll. Dersom enkelte styremedlemmer 
reserverer seg i en sak skal dette protokollføres.  

Protokollene skal være tilgjengelig for medlemmene. 

NAHF representerer foreningen i møter med ECAHO/WAHO 
og Norsk Hestesenter.  

§4.3 Styrets oppgaver er å 

- Lede foreningen mellom Årsmøtene 

- Avholde Årsmøte 

- Drive foreningen i samsvar med foreningens formål 

- Gjennomføre beslutninger truffet på Årsmøtet 

-  Styret kan danne spesielle komiteer/utvalg og velge 
representanter for klart definerte oppgaver. Leder, 
eller et helt utvalg kan kalles inn til styremøte. 
Styret kan også tildele personer med spesielle 
funksjoner møterett. Innkalte representanter har 
møteplikt, men ikke stemmerett.  


Kapittel 5 

Ulike verv/komiteer 
§5.1 Verv/komiteer 

For å inneha et verv/utføre et virke på vegne av foreningen, er 
det påkrevd at man er medlem av NAHF. Et medlem som 
innehar et verv/utfører et virke på vegne av foreningen og som 
etter den 15. august er strøket fra medlemslisten, taper 
umiddelbart retten til å utføre vervet.   
§5.2 Registrator & NAHF´s registreringsutvalg 

NAHF´s registreringsutvalg består av 2 medlemmer valgt av 
Årsmøte for 2 år av gangen, og en registrator valgt av styret for 
3 år av gangen. Registrator har møterett på styremøtene, og 
skal innkalles på lik linje med andre styremedlemmer. 
Registrator har ikke stemmerett. 

Registreringsutvalget kan nekte å godkjenne enkelthester som 
ikke tilfredsstiller krav til dokumentasjon for registrering av 
fullblodsarabere. Avgjørelsen kan ankes til WAHO. 
§5.3 Valgkomite 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav en går ut hvert 
år. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Leder er den som har 
hatt sitt verv lengst.  

Valgkomiteen tar i mot skriftlig forslag på kandidater fra 
medlemmer, og skal selv fremme forslag til kandidater til alle 
de verv som skal besettes.  

Valgkomiteen kan legge frem flere kandidater til samme 
posisjon.  

Valgkomiteen sender rapport til styret over sine kandidater, 
men plikter også til å sende inn alle de kandidater som har blitt 
foreslått.  

§5.2 Revisor 

Årsmøte velger revisor. Revisor reviderer regnskapet og avgir 
beretning til Årsmøte.  

Revisor bør ha kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  

§5.3 Ankenemda 

Ankenemda består av 3 medlemmer, hvorav en går ut hvert år. 
Leder har ansvar for komiteens arbeid. Leder er den som har 
hatt sitt verv lengst.  

Ankenemda behandler anke på vedtak om disiplinære 
reaksjoner fattet av styret, samt anke fra person som er nektet 
medlemsskap/ekskludert av NAHF.  
Ankenemda er underlagt lovens kap. 6 og egen instruks. 
Ankenemdas avgjørelse er endelig. 

Kapittel 6 
Disiplinærreaksjoner m.m 

§6.1 Virkeområdet 

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer av 
NAHF. Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på 
arrangement i regi av NAHF. 
Vedkommende som avgjørelsen kan få betydning for, skal alltid 
gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes. Avgjørelser 
kan påankes til Ankenemnda.  
§6.2 Handlinger som kan medføre reaksjoner 

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom: 

a. NAHF’s formålsparagraf, lover, bestemmelser eller 
vedtak brytes. Bare brudd på formålsparagrafen, 
lover, bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort 
på tilfredsstillende måte før den aktuelle handling 
fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.  

b. Tillitsvalgt, herunder dommere og andre bemyndige 
personer som opptrer på en måte som er uforenelig 
med sin rolle. 

c. Hest behandles på en uakseptabel måte på/ved et av 
NAHF’s arrangement.  

Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold. 

§6.3 Reaksjonene 

De reaksjoner som kan ilegges er: 

a. Irettesettelse eller advarsel 

b. Tap av rett til tillitsverv, autorisasjoner (dommer, 
DC og lignende) og bemyndigelser 

c. Tap av tillitsverv, autorisasjoner (dommer, DC og 
lignende) og bemyndigelser 

d. Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte 
arrangementer (utelukkelse)  

e. Tap av enkeltmedlemskap  
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f. Tap av rett til å avholde arrangementer  

g. Tap av premier/mesterskap når den handlingen som 
medfører reaksjon kan ha hatt innflytelse på det 
oppnådde resultat, eller dersom det vil virke 
støtende om premien/mesterskapet beholdes  

Reaksjoner etter bokstavene b) til f) kan ilegges for en 
begrenset tid, eller for alltid.  
Det kan gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på 
inntil 5 år.  
En sak kan avsluttes med avvisning, eller henleggelse. 

Styret kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i denne 
bestemmelsen. 

§6.4 Behandlende organ 

Reaksjoner kan ilegges av: 

a. Styret 

b. Ankenemda 

Styret behandler alle reaksjonssaker i første instans.  
Årsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler. 

§6.5 Foreldelse 

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold 
som kan medføre disiplinærreaksjon er opphørt uavhengig av 
når forholdet oppdages. Dersom det vil være åpenbart støtende 
å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 
års fristen, er foreldelsesfristen 5 år. 
  
Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel 
ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som 
avslutter straffesaken.  
Foreldelsen avbrytes ved anmeldelse. 

§6.6 Avgjørelser, anke og iverksettelse 

Kun disiplinærsaker som er meldt av styret, avdeling, eller DC 
kan behandles.   

Disiplinæravgjørelser kan påankes til Ankenemda, som treffer 
endelig avgjørelse i saken. 

 Avgjørelsene kan ankes av alle parter.  

Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke 
som kommer etter ankefristen, kan behandles dersom særlige 
grunner foreligger.  
Anke til Ankenemda gir det påankede vedtak oppsettende 
virkning. 
Dersom Ankenemdas avgjørelse bringes inn for de ordinære 
domstoler, kan Ankenemda beslutte at deres avgjørelse ikke 
skal iverksettes før saken er rettskraftig avgjort.  
Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som 
begrunner reaksjonen, og den reaksjon som ilegges.  

Like tilfeller skal behandles likt.  

Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal begrunnes. Det skal 
redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor 
vedtaket er hjemlet. 

§6.7 Selvdømme og benåding 

Ankemulighetene innen NAHF skal brukes før sak kan bringes 
inn for ordinære domstoler.  
Årsmøtet kan i særlige tilfelle ettergi, eller endre en ilagt 
reaksjon. 


Kapittel 7 

Diverse bestemmelser 
§7.1 Vedtektsendringer. 

Forslag til endringer i NAHF´s Vedtekter må være vedlagt 
agendaen til ordinært Årsmøte. Vedtak til vedtektsendringer 
krever 2/3 flertall av de som møter. 

§7.2 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen NAHF kan skje etter vedtak med 2/3 
flertall av de fremmøtte, på 2 etterfølgende Årsmøter. 

Ved oppløsning tilfaller NAHF´s midler og arkiv Norsk 
Hestesenter. 
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