Referat fra styremøte

i Norsk Araberhestforening
TORSDAG 11. februar 2010 Peppe’s Pizza på Jernbanetorget,
kl 17:00- 20:00
Tilstedet

Marit Rakvaag, Tommy Huseby,
Mette Normand, Marte Rude,

Fraværende

Anne S Bakken, , Petra Jensen, Hege Guldager

Paragraf/
saksnummer

Sak

§3

Valg av møteleder: Marit Rakvaag referent: Marit Rakvaag
Kjapp gjennomgang av forrige møte:
Styret har blitt gjort oppmerksom på at har kommet inn en misvisende tekst
ang Araberhest-weekend på Starum. Det har ikke blitt vedtatt av styret at
det skulle arrangeres et National C-show på Starum i september. Det må
lages en korreksjon.
Styrevedtaket fra nov 08 om at det skal arrangeres FC cup hvert annet år er
heller ikke kommet med. Endring vil bli lagt til referatet.

1.1.10

Utstillingene 2010:
Med flertall i styret ble det bestemt at det kun skal arrangeres et show i år. I
følge ECAHO sine regler så mister man sitt B-show status om showet avlyses
to ganger. Styret mener foreningen ikke har nok resurser eller kapasitet til å
arrangere flere show. Det var kun 24 hester påmeldt til B-showet som ble
avlyst i fjor og 12 hester påmeldt da fristen gikk ut på C-showet, etter en
maserunde fra styret ble det totale antallet 35 hester. Dette viser en
virkelighetsbeskrivelse hvor medlemmene står dessverre ikke i kø for å

hjelpe til.
Statusrapport: To dommere og DC har takket ja til Arendal så langt. Tommy
skaffer en til.

Utstillingen i Midt-Norge i 2009 har dessverre ikke levert resultatliste.
1.1.09

§4

De følte NAHF ikke fulgt opp bra nok. NAHF-styret sto ikke som arrangør av
Midt-Norge showet men håper Midt-Norge showet vil gjennoppstå når de er
modne for det. De får ettergitt gjelden til Nahf da de ikke har penger. NAHF
betalte denne gangen for flybilletter til dommer, ringmaster, dc, sløyfer og
ECAHO -avgiften.
Økonomi & medlemsregister:
Ingen store utgifter i vente, utenom fra regnskapsbyrå og årsmøte.
Purrerunden hjalp litt men vi har fortsatt en del gammel utestående fra
tidligere medlemsbladannonser.
Medlemskontigentene kommer inn.
Registratur:
Positive tilbakemeldinger fra medlemmer på SCID testingen. Det ligger også
en del ubetalte regninger i systemet i registraturet som er blitt purret på.
Nytt fra ECAHO: Tommy deltok på årsmøte i Kairo. Referat kommer i
medlemsbladet

Medlemsbladet: Dobbeltnummer kommer i begynnelsen av mars.
3.2.10

Eventuelt

Kurs og medlemsaktiviteter:
Magnus Tingshagen kan komme i april, Marit sjekker med lokalitet.

•
•

§5.

NAHF’s statutter og vandrepremien til beste norsk oppdrettet, må
være klar til neste styremøte.
Tommy Huseby har informert valgkomiteen om at han setter sin
plass i styret til disposisjon da han ikke føler han har medlemmenes
tillitt. Han ønsker heller ikke lengre å sitte i showkomiteen.
Styret må finne medlemmer som ønsker å arrangere show raskt.

Møte avsluttes kl 20:00
Neste møte 11.03.10 – Peppe’s Pizza, Oslo
Marit Rakvaag

