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Agenda til Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Mandag 6. august 2007 kl. 17:00 Helsfyr Hotell

Paragraf/

Tidspunkt Sak

saksnummer
§1

17:00

Møtet åpnes presis

§2

17:00

Valg av møteleder og referent

§3

17:05

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte

1.1-07

Utstillinger:



Gjennomgang: Echao B-show, Drammen 16.17.juni
National championship, Stavanger august - status

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.1-06



Futurity Cup 2008

3.2-07



Tur til Katharinenhof Stud - status

§4

Statusrapport:


Medlemsblad, utgivelse tidlig august
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5.1-07

Hingstekåring høsten 2007, NHS Starum

Eventuelt

7.7-05



Hingstekatalog – status

7.4-07



Brev Hanne Kristiansen

§5

18:30

Møtet avsluttes med fastsettelse av neste møtedato

For NAHF
Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Røa, 29.07.07
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Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Torsdag 16.08 2007 kl. 17:00 Rica Hotell, Oslo
Tilstede:

Fraværende:

Paragraf/



Tore Nikkerud



Linda Stensrud



Rita Snellingen (WEB-master)



Terje Snellingen



Odd Wilson



Kathrine Litland Steffensen



Nette Bådal



Frode Flaten

Sak

saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tore Nikkerud
Valg av referent:

Tore Nikkerud
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§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 4.06.07:


Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

Utstillinger:
1.1-07



Utstillinger 2007
Echao B-show Drammen 16.-17.juni – oppsummering
Gjennomføringen av B-show Drammen ble diskutert. Ingen spesielle
problemer, bortsett fra noe dårlig vær søndag, med flytting av
telt/utstillingsplass.
Handlere var positive til sandbanen da dette var en bedre
utstillingsplass for hestene, dvs letter å få hestene til å vise bevegelser.
Man ønsket at dette skulle være utstillingsplass neste år.
Økonomien var ennå ikke avklart og Terje ville legge dette fram på
neste styremøte. Noe ekstra kostnader har påløpt bl.a til oppstalling av
utenlandske hester, noe som sannsynligvis vil medføre et mindre
underskudd.
National championship Stavanger 25.-26. August– status
I regi av VIBA, hadde fått svært få deltakere.
Påmeldt 26. NAHF ba arrangøren gjøre en innsats på telefon for å
forsøke å få flere deltakere. Noe kluss var skjedd med dommer Nico
Jung, slik at han ikke kunne stille opp. Dette medførte at utstillingen
hadde kun 2 dommere.
Dette var ikke bra.
Konklusjonen på dette er at National Championship må arrangeres på
Østlandet for å tiltrekke seg nok deltakere og sannsynligvis med NAHF
som arrangør, med egen utstillingskomité.

Kurs og medlemsaktiviteter 2007

3.1-06



Futurity Cup

Arbeidet må igangsettes snarest og et antall på maks 8-10 hingster skal
plukkes ut, og hingsteeier kontaktes.
Statuttene/kontraktene må gjennomgås og revideres.
Tidsplan:
-

Hingstene er klare og avtale gjort med hingsteeier til desember, slik at
dette

-

Presenteres i julenummeret av NAHFs medlemsblad.
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3.2-07

-

Gjennomføring av auksjonen i januar 2008.



Tur til Katharinenhof Stud – oppsummering

Turen ble avlyst, da det var kun 1 påmeldt deltaker?
§4

Medlemsbladet
Medlemsbladet er nå snart klart, men manglet fremdeles noe stoff.
Lite stoff fra redaksjonskomiteen. Tore skriver noe fra Ecaho og
Flemming Meland skriver en veterinær-artikkel.
Tore kontakter Hamre og spør om de kan skrive noe fra EM.
Forsøker å få ut bladet medio september.
Neste utgave av bladet vil bli julenummer, i følge Rita.


5.1-07

Hingstekåring høsten 2007

Hingstekåringen på Starum 6. oktober. Rita legger ut påmeldingsfrist
og info på nettet.

Eventuelt

7.7-05



Hingstekatalog
Mette Norman meldte forfall til møtet. Hun har hatt store problemer
med datasystemet sitt og må begynne på nytt.
Dette skal nå prioriteres, da dette arbeidet har tatt alt for lang tid.
Hvis Mette ikke kan gjøre dette raskt, må en annen overta.
Styret holder tett kontakt med Mette og blir orientert om fremdrift.

7.4-07



Brev fra Hanne Thoresen
Styret ved Nette Bådal har sendt svar. Kopi av dette brevet skal sendes
NAHF v/sekretæren snarest.

7.7-07

§5



DC-kurs i Ecaho-regi arrangeres i Holland 14. september 2007. Marit
Rakvaag deltar fra Norge. Styret vedtok å bidra med kr. 2500,-

Neste dato for styremøte i NAHF:
Onsdag 3. oktober kl 17:00 Helsfyr
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For NAHF
Tore Nikkerud
V/Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Oslo 08.09.07

