Referat Styremøte

i Norsk Araberhestforening
Mandag 01. desember 2008, Rica Oslo Hotell
Tilstedet

Fraværende

Innviterte
Paragraf/
saksnummer
§1
§2
§3
1.1.08

§4

Marit Rakvaag
Mette Normand
Marte Rude
Terje Snellingen
Anne S Bakken
Hege Guldanger
Utstillingsleder Tommy Husebø
Registrator Astrid Kensrud
Sak
Møte åpner presis
Valg av møteleder og referent: Marit Rakvaag
Ingen anmerkninger til inkallingen eller referatet.
Utstillingene 2008:
Nahf int B‐show 28‐29 juni:
Utstillingsleder informerer om resultatet. Pga av lite funksjonærer, uventede
utgifter og tap av hovedsponsor gikk utstillingen med stort tap. Ubetalte
fakturarer betales av Nahf umiddelbart.
Nahf Nat.championship 23‐24 august gikk også med et mindre tap. Her har
ikke alle sponsorpengene kommet inn. Purringer må sendes ut.
Økonomi & medlemsregister: verken kasserer eller sekretær til stede.
Web‐master: ønske om å bytte av webhotell. Styre enig.
Medlemsbladet er i trykken.
Registraturet: Astrid informerte om sitt arbeid og om det nye datasystemet
som er på vei. Registratur komiteen og styret må se på endringer som bør
gjøres. Dette må være klart til årsmøte. Og senere komme ut på nettsiden.
Astrid slutter som registrator når det nye systemet er oppe og går.
Valgkomiteen informert. Vi må huske å få inn i budsjettet penger til ny
database og tilegget for 98/99.
Nytt fra Ecaho /Waho: Nahf sender ingen representanter til Waho

konferansen i Oman i år.(Såfremt det ikke dukker opp en ny registrator)
Marit sender brev til Waho. Vi får håpe vi kan stille sterkere til neste års
konferanse i Warszawa.
Brev og meldinger: Marit har sendt søknad til NHS om avls fremmende
midler for 2009 Litt vanskelig å skaffe oversikt over hva det er søkt om
tidligere. Har fått utsettelse på rapporten om hva fjorårets penger gikk til.
Hingstekatalogen: styret har besluttet å tilbakebetale 400 kr til de som har
betalt for hingstekatalogen. Med kun 12 fotografier av totalt 36 hingster så
er det tydelig ikke stor interesse for hingstekatalog blant de fleste hingste
eierne.

3.2‐8

Kurs og medlemsaktiviteter:
Futurity Cup 2008: Otto Berg og Tommy Huseby har sagt ja til å ta over
ansvaret med FC cupen i nært samarbeid med styret.
Styret har blitt enige om at de som ikke fikk hoppene sine drektige i 2008 FC
auksjonen skal få bli med i 2009. Det vil da trekkes 3000 kr ut av 2008
potten og det vil da bli deres påmeldingsavgift for 2009.
FC komiteen vil se på kontraktene for å kvalitetssikre disse.
Styret mener at FC skal konsentrer seg om Hingsteauksjonen , da leasing av
hopper blir for dyrt og ikke for medlemmer flest.
Kontrakt for medlemmer som vil melde på føll til FC 2008 må komme på
nettsiden snares.
Ridehelg hos Olympos: mer info kommer i bladet.
Medlemskveld med Mr Donald Duke er på trappene. Oppdretter av bla
Samsara Ajmal
Showtrening: venter på tilbakemelding
Distanseritt : Nahf skal arrangere distanseritt hosTom og Torun Rolfsons på
Løken 19.sept.
Utstillingkomiten for 2009: må på plass. Linnesvollen booket for siste helga i
juni. Spørre medlemmene på nettsiden .

