Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Tirsdag 27.01 2009 kl. 17:00 Rica Oslo Hotel

Tilstede:

Fraværende:

Paragraf/

•

Marit Rakvaag

•

Terje Snellingen

•

Mette Normand

•

Hege Guldager

•

Anne S. Bakken

•

Siri Hagen

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Marit Rakvaag
Valg av referent: Anne S. Bakken

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:
•

Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

1.1-08

Utstillinger 2009:
•

NAHF’s Int. B-show juni 2009
Sted: Vi har 2 alternativ; Vallermyrene som er det dyreste, men
anlegget har alt vi trenger. Det ligger mer sentralt i forhold til ferjer
etc. fra Danmark. Starum er et billigere alternativ og flotte omgivelser,
nye staller etc. Det er ikke ledig siste helgen i juni, men ECAHO har
ikke ”spikret” showkalenderen, så det er mulig å bytte til helgen før.
Styret går inn for; Starum – om vi får helgen 20-21 juni eller så blir det
Vallermyrene 27-28 juni.
Showkomitè: Fullstendig showkomitè må på plass. Marit (leder?),
Tommy (dommere), Stina K. og Anne.
Spørre enkelte medlemmer + forespørsel på forumet.
Noen oppgaver er allerede utdelt;
Hege: premieansvarlig
Mette: speaker
Siri: katalog

•

Regionale show:
I Trøndelag – Marit kontakter Veslemøy
På Østlandet – f.eks spørre Nena?

§4

Statusrapporter:
•

•

•
•
•
•
•
•

Økonomi: Regnskapet er hos revisor. Stort underskudd på Haldenshowet gjør at foreningens økonomi kommende år er betydelig svakere.
Foreningen har endel utestående midler hos medlemmene – fakturaer
for annonser mm. Anne skal gå igjennom disse, og sende ut purringer.
Medlemsregister: Fakturaer for medlemskontingenten er på vei ut. Av
alle som ble satt passive før forrige bladet ble gitt ut har kun noen få
kontaktet Anne om å igjen bli satt som aktive. Det har kommet forslag
om å sette i gang en vervekonkurranse med premie til den som verver
flest. Marte og Lina (datteren til Hege) spørres om de kan komme med
noen ideèr til en slik konkurranse.
NAHF-shop:
Web-master:
Redaksjonskomitè:medlemsbladet Arbeidet med neste utgave er igang
– jobbes aktivt med å få innn annonser – også fra utlandet.
”Hingstenummer”
Registatur: Det nye systemet er fortsatt ikke helt klart. Det er svært
viktig at vi finner en ny registrator. Om vi må ”sette ut” dette til Norsk
Hestesenter vil foreningen miste en vesentlig inntektskilde.
Nytt fra Echao: Marit reiser til årsmøtet i Warsawa.
Brev og meldinger: Mottatt mail fra Frode F. og Nette B. – Mette og
Anne samarbeider om svar.

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.2-08

•

Futurity Cup 2008:
Veslemøy har en del problemer med levering av semin ihht. kontrakten
med Michalow. Otto skal prøve å finne en løsning.

3.1-09
•

Futurity Cup 2009:
Otto skal til Saudi på show, og skal samtidig få endelig avgjørelse på
enkelte hingster. Noen er allerede i boks.

3.2-09
•

Utstillingskurs og seminar - vinter/vår 2009:
Nette i samarbeid med foreningen holder utstillingskurs hos seg i april.
Info er lagt ut på hjemmesiden.

3.3-09
•

Distanseritt i regi av NAHF:
Dato for distanseritt i Høland (hos Tom og Torunn Rolfsson) er 19.
september.

Eventuelt:
•

Sponsing innen distanse:
Til NM sponser vi et showhodelag, som skal gis til beste norsk
registrerte fullblodsaraber.
5000,- gis til den beste norsk registrerte fullblodsaraberen gjennom
hele sesongen 2009.

•

WAHO-trophy 2008:
En verdig kandidat til denne prisen må finnes. Flere navn er kommet
opp, og info om at medlemmene skal sende inn forslag ligger på
hjemmesiden.

•

Årsmøte:
Noen saker er kommet inn. Regnskap og budsjett snart klart.
Invitasjon til medlemmene sendes ut.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
10. mars 2009kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo

For NAHF

Anne S. Bakken
Sekretær
08. februar 2009

