Referat fra styremøte

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

Marit Rakvaag, Tommy Huseby, Anne S. Bakken, Hege Guldager, Petra
Jensen, Mette Normand, Marte Rude, Siri Hagen

Fraværende
Paragraf/
saksnummer

Sak

Valg av møteleder: Marit Rakvaag, og referent: Anne S. Bakken
§3
1.1.10

Int. B-Show 2010:
Status:
I hovedsak blir styret fungerende som showkomitee + at noen andre
medlemmer har tatt på seg enkelte oppgaver.
Alle dommerene, DC, speaker, og poengansvarlig er på plass.
Ringmaster mangler – jobbes med videre.
Det satses på en befaringstur til Grimstad i løpet av påskehelgen.

§4

3.2.10

Eventuelt

Økonomi: Den nye kassereren bør undersøke om man kan finne rimeligere
regnskapsfører. Avtale om 2010 er allerede gjort med 3 mnd. oppsigelse
Medlemsregister:
Registratur:
Nytt fra ECAHO:
Medlemsbladet:
Kurs og medlemsaktiviteter:
• Showkurs med Magnus Tingshagen blir avholdt hos Tom og Torunn
Rolfson 10-11 april 2010.
• Etter ønske fra medlemmer blir det showkurs med Nette E. Bådal i
Kvinesdal – tid og sted er ikke bestemt.
• Informasjon om kursene blir lagt ut på hjemmesiden.

FC- komiteen:
Frode Flaten og Line T. Urke er blitt spurt om å sitte i FC-komiteen. Frode
Flaten har sagt ja, og Line T. Urke ønsker å avvente pga. innsendt sak om FCkomiteen til årsmøtet.
WAHO-trofeet for 2009:
Styret går enstemmig inn for at Kamal tildeles Waho-trofeet for 2009, og
over
Årsmøtet 2010:
Det har kommet inn fire saker fra medlemmene i tillegg til en sak fra styret.
Regnskapet ble levert veldig sent fra regnskapsfører, og revisorene vil ikke
ha mulighet til å gjennomgå det før agenda etc. skal legges ut på
hjemmesiden. Den legges ut så fort de er klare evt. deles ut på årsmøtet.

§5.

Møte avsluttes kl 20:00
Neste møte avtales når nytt styre trer i kraft etter årsmøtet
Anne S. Bakken

