Referat Styremøte

i Norsk Araberhestforening
TORSDAG 5. NOV 09 Rica Oslo Hotel, kl 17:00- 20:00
Tilstedet

Marit Rakvaag, Hege Guldanger, Tommy Huseby,
Mette Normand,
Registrator: Siri Hagen.

Fraværende

Anne S Bakken, Marte Rude, Petra Jensen
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Sak

1.1.10

Møte åpner presis
Valg av møteleder: Marit Rakvaag referent: Marit Rakvaag
Kjapp gjennomgang av forrige møte:
Det er ikke skrevet noe referat fra møte som besto av Tommy H, Hege og
Marte.
Det var to saker : Yvonne Sandemo lurte på muligheter på å samkjøre de
skandinaviske araberheste bladene: møte med Dahs og Sahf i desember.
Araberhelgen med kåring på Starum.
Utstillingene 2010:
Nationalt show / kåring på Starum: Et vellykket arrangement, få hester
påmeldt gjenspeilet kanskje ikke den diskusjonen som var på forumet i
forkant. Stor takk til Nette som stilte med 11 hester. Foredraget var bra og
frister til gjentagelse.
Regionalt show nord‐Norge? Marit tar kontakt
Viba har meldt inn ønske om c‐show den 5‐6 juni. Styret godkjenner
søknaden.
Regionalt show midt‐Norge. Har ikke levert inn resultatliste, Marit svarer på
brev.
Internasjonalt B‐show: Marit melder inn Linnesvollen til Ecaho med dato
1.august.

Norge vil da bli det avsluttende showet i Scandinavian Cup.
Det må dannes en showkomite til neste styremøte. Ønskelig at det blir en
komité utenfor styret.

§4

Økonomi & medlemsregister:
Anne ikke til stede så vi fikk ikke oppdatert medlemsliste.
Økonomien er ikke god. Det blir i verksatt en purrerunde med en gang. Nahf
har mye utestående.
Siste del av ”Avlsfremmede midler” fra NHS er ikke utbetalt ennå.
Marit purrer. Regningen for leie av NHS er heller ikke kommet.
Dataprogrammet til Registraturet er ferdigstilt og betales nå.
Styrevedtak: Registrator, Siri Hagen, får tilgang til Registraturkontoen i DNB.
Styrevedtak: Det opprettes egen FC 2009‐11 konto i DNB
Nahf shop: mye ble brukt til premier på showet restene må prøves solgt.
Webmaster: Websiden blir et samarbeid mellom Ingrid A Waage, Lina
Guldanger og styret.
Registratur:
Stambok på nett: utsatt til Registrator har fått oppdatert alt elektronisk.
Pr 05.11 er hester opptil 2005 lagt inn. Siri håper å være klart innen første
halvår av 2010. Hun gjør en kjempe jobb. Registrator sender også straks ut
purringer, da det er 32 ubetalte av 69 utsendte fakturaer.
Positive tilbakemeldinger fra medlemmer på Scid testingen.
Nytt fra Ecaho: EAHSC Meeting, 22 November 2009 i Brussel. Tommy
reiser. Han fikk dessverre ikke deltatt på det forrige møtet i Brussel ha det
kolliderte med følling hjemme.
Marit og Ingrid får laget en egen Ecaho banner på nettsiden.

3.1.09

Kurs og medlemsaktiviteter:
Styre prøver å få flyttet kåringen til litt tidligere på høsten og få til en ny
araberhelg til neste år.
Showkurs m.m. til våren.
Tommy sjekker med Emma Maxwell.

Eventuelt

Utsatt til nestegang: 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 20:00
Neste møte 17.12.09 – Peppes Pizza. Oslo

§5.
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