Referat Styremøte

i Norsk Araberhestforening
torsdag 07.mai 2009 kl 18:00-19:15
Tilstedet

Marit Rakvaag, Hege Guldanger, Tommy Huseby, Marte Rude
Mette Normand, Petra Jensen

Fraværende

Anne S Bakken
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Sak

§4

Møte åpner presis
Valg av møteleder: Tommy Huseby - referent: Marit Rakvaag
Ingen anmerkninger til innkallingen eller referatet.
Utstillingene 2009:
Nahf int B-show : Vallermyrene 27-28 juni 09
Invitasjonene er ute, og det meste er i rute. Trenger en person/ personer til
å ta middagen. Marit forespør på forumet.
Regionshow på Hell: så langt dårlig med påmeldinger. Teknisk personell er
på plass. Påmeldingsfris 15.mai
Økonomi & medlemsregister: Medlemsmassen er rundt 340 etter
oppryddingen.
Petra får tilgang til å betale regninger dagen etter styremøte.
Petra setter opp en kontoplan til neste møte, ordne med nettbank og
betalingskort. Hun vil også se på pris på nytt regnskapsbyrå.
Web-master: Line Guldanger har tatt over, men ønsker at flere skal være
med. Styret forespør medlemmer.
Nahf shop: er avskrevet i regnskapet, selges ut billig på nett på sikt. Anne.
Medlemsbladet kommer til utstillingen. Deadline 1.juni. Hanne og Hilde
Wam har kun tatt på seg et år som redaktør. Marit legger utforespørsel på
nett, noen medlemmer spørres direkte.
Registraturet: Siri Hagen tar over fra 15.mai. Hun og Astrid kommer med

innspill om forbedringer av det nye datasystemet. Siri får fullmakt til å kjøpe
det utstyret hun trenger. Arkivskap, skanner, telefakslinje osv. Arkivet blir
foreløpig plassert hos Anne. Det legges egen banner på nettsiden med de
nye prisene som trer i kraft fra 15.mai
Nytt fra Ecaho /Waho: Tommy ønsker å bli mer aktiv i Ecaho. Neste møte i
juli Brussel. Vi avventer til vi får agendaen. Det lages egen banner på
nettsiden med nytt fra Ecaho. Ref fra AGM møte i Warszawa legges ut.
Brev og meldinger: Regninger fra Ecaho på utstillingene.
3.1.09

Eventuelt

Kurs og medlemsaktiviteter:
Futurity Cup 2009: FcCupen fungerte bra på nett. Bra priser. Hingstelisten
må ut tidligere neste år. Mette kjøper container til utlån til medlemmene.
Showtreningen med Magnus i Kvinesdal var vellykket. Vi bør planlegge
neste Clinick nå. Tas opp på neste møte
Medlemskveld: Alle tenker litt til neste møte. Forslag om en helg m.m
Distanseritt : hos Tom og Torun Rolfsons på Løken 19.sept. Er i rute.
Nahf avdeling sport: Marit og Petra ordner. Lager utkast til banner på
nettsiden med info og hvor medlemmene gir beskjed om de vil ha
hestesport og lisenser.
Det settes opp en komité til å se på Nahfs statutter og vandrepremien til
beste norsk oppdrettet. Styre forespør medlemmer til neste møte.
Møte avsluttes kl 19:15 på noen av styremedlemmene hadde det travelt.
Neste møte ikke fastsatt
Marit Rakvaag 12/5 09

