Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Torsdag 25.06 2009 kl. 17:00 Rica Oslo Hotel

Tilstede:

Fraværende:

Paragraf/

•

Marit Rakvaag

•

Tommy Huseby

•

Mette Normand

•

Anne S. Bakken

•

Siri Hagen (møterett, ikke stemmerett)

•

Hege Guldager

•

Marte Rude

•

Lina M. Guldager (møterett, ikke stemmerett)

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tommy Huseby
Valg av referent: Anne S. Bakken

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:
•

Ingen anmerkninger til innkallingen eller referatet.

Utstillinger 2009:
1.1-09

NAHF’s Int. B-show:
• Showet ble avlyst pga. rekordlav påmelding – det er flere årsaker til det,
bl.a. markedsføring og tollproblematikk
• Viktig å få ”enhesteeierene” i Norge til å delta – de er mange.
• Tommy skriver noen ord om saken, som legges ut på hjemmesiden.

1.1-10
Utstillinger 2010:
•
•
•
•

§4

Showkomitee må på plass snarest mulig, slik at arbeidet med neste års
show kan starte snarest mulig.
Viktig at man får en ”visjon” om hva slags show vi ønsker, for å jobbe
konstruktivt ut i fra det.
Bruke de gode erfaringene fra i fjor, og de ressursene som finnes i
foreningen i dag.
Få for en idèdugnad på forumet – få opp engasjementet blant
medlemmene.

Statusrapporter:
•
•
•
•
•

•

•

•

Økonomi: Det kjøpes inn to nye lisenser fra Datax – en til Petra og en til
Siri.
Medlemsregister:
NAHF-shop: Anne legger ut varene for salg – kvantumsrabatter og
”gibortpriser”
Web-master: Lina ønsker mer hjelp med hjemmesiden, Ingrid A. Waage
har sagt ja, ønskelig med en til.
Redaksjonskomitee: Ny redaktør må på plass, Torild Hamre er med, Petra
spørred om hun fortsatt er med etter baby og kassererjobb, Nina Øvrum
har sagt seg villig til å hjelpe til med korrekturlesing, Marit spør Lisa
Smeby om hun kan fortsatt kan bidra med en fast distansespalte, Mette
spør om Ingrid K. Thronrud har lyst til å skrive litt om dressur/sprang.
Spørre om Hanne og Hilde Wam vil fortsette med avel/genetikk reportasjer
til hvert blad.
Registatur: Det jobbes fortsatt medå få programmet helt ferdig. Jobber
med innlegging av alle tidligere registrerte hester. Stamboken må ut fortest
mulig. Siri sender Magnus mail for siste statusrapport.
Nytt fra Echao: Tommy reiser på møte – saklisten sendes ut til styret på
mail når den kommer. Egen ”ecaho-knapp” på hjemmesiden – Tommy
ordner innhold og kontakter Siri for å fa det lagt ut.
Brev og meldinger:

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.3-09

Distanseritt 2009:
• Planleggingen av rittet 19/9 er godt i gang. Proposisjoner legges ut på
hjemmesiden.

3.4-09

Kåringshelgen -09:
• Jobbe for å få til en liten ”happening” rundt kåringshelgen til høsten. F.eks.
foredrag m/ middag fredag eller lørdag. Tommy har noen ideer, og jobber
videre med dem, og kommer med et utkast til neste styremøte.

Eventuelt:
7.1-09

Teksten lagt
til etter
vedtak i
styremøte
11/2-10

Endring av statutter:
•

Det settes ned et utvalg for gjennomgang av alle statutter i foreningen.
Utvalget legger frem evt. endringer for styret, og alle endringer skal til
avstemming på årsmøtet i 2010.

•

Anne kontakter; Hilde Sæther, Kolbjørn P. Pedersen, og Christine Keyser
om de ønsker å sitte i utvalget.

Futurity Cup:
Styret vedtar at FC skal avholdes annethvert år, dvs. at neste auksjon vil bli
avholdt i 2011.

Tur til Towerlandsshowet:
Marit skal reise, og har lyst til at flere henger seg på. Mer info legges ut på
hjemmesiden fortest mulig.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
Avtales over mail.

For NAHF
Anne S. Bakken
Sekretær
26. juni 2009

