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Møtereferat Norsk Araberhestforening
Møtested: Skype
Referent: Ingrid A. Waage

Møtedato: 25.04.2010

Deltagere:
Marit Raakvaag
Nena Bjerke
Anne Synnøve Bakken
Mette Normand
Marte Rude
Siri Hagen
Ingrid A. Waage

Fraværende:
Inge Landsverk
Marte Rude
Saksnummer/Paragraf

Info/Ansvarlig

Agenda:
1. Godkjenning av referat og innkalling

Info

2. Brev og meldinger
3. Status:
- Økonomi
- Medlemslister
- Medlemsblad

4. Aksjonsliste:
- B-Show
- Starum
- Skandinavian Showcup
- Fotokonkurranse

5. Evt.
§3

Godkjenning av referat og innkalling
•

Referat godkjennes på mail i etterkant.

•

Feil navn på Mette i innkalling. Endret. Ellers ingen
kommentarer.

Info

Brev og meldinger
•

Informasjonsmail om ECAHO møte – 5.juni, Brussel.

•

Brev fra Norsk Hestesenter. Innvilget støtte – 70 000,(tilskuddet utbetales 1 gang i vår, og 1 gang i høst)

•

Brev fra Knut Kensrud ang kåringsreglement.
Forslag om å bytte ut bruksprøve på 2-3 åringer fra
longering til tømmekjøring. Brukt i
ponniavlsforeningen. Trenger da oppsett om hvordan
tømmekjøre for å vise forskjellige gangarter. Hva med
å arrangere bruksprøvekurs? Målet er å
engasjere/motivere eierne til å bruke hestene sine,
samt vise en god bruksprøve. Bør eierne selv kunne
velge mellom kjøreprøve, ridning, longering (med 1
eller 2 tømmer) eller tømmekjøring? Kontakte noen
som er godkjente bruksprøvedommere for å sette opp
et forslag til hvordan bruksprøver med tømmekjøring

Info
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skal utføres. Kontakte NPA ang dette.
Fristen for å endre avlsplanen er 1.november. Forslag
om at vi informerer om saken i neste medlemsblad, og
at vi da kan få innspill fra medlemmene på saken.
Viktig at alle kåringer bruker samme skjema, slik at
det vil være mulig å sammenligne.
I brevet fra Knut Kensrud foreslår han også at 2
åringer kan kåres for 2 år om gangen. Diskusjon rundt
dette – hingsten må sluttkåres igjen når den er 5 år.
3 års test?
Ny person må inn i kåringsnemden da Knut går ut pga
70års regelen. Hvem ønsker vi å flytte opp? Kan vi få
dispensasjon en periode slik at foreningen får utdannet
nye dommere. Marit sender brev til Norsk Hestesenter
ang dette. Saken tas videre til neste styremøte.

§4

Status:
Info

Økonomi og medlemsregister:
* Anne har ikke full oversikt over økonomien enda. Mangler
fremdeles noen papirer fra Petra. Økonomien i NAHF er god.
* Regnskapet fra årsmøtet er endret, revidert regnskap er
godkjent. Legges på nett når protokoll er signert.
* Fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt. Purringer
sendes ut. Burde vi sendt ut kontingenten en annen gang enn i
mars? Her må vedtektsendring til i så fall.

Nena

* Medlemsregisteret er ikke overlevert til Ingrid enda, planen
var å gjøre dette i dag – men utsettes litt pga skype-møte
denne gang.
Medlemsblad:
* Neste blad i august, slik at vi får med alle
utstillingsresultater. Legge ut info på forumet om dette, i håp
om at det da kommer stoff til blad. Marit kontakter Anders
ang dette, samt de som tidligere har bidratt.
* Planlegger blad igjen i desember – her ønsker vi info om
alle FC hingstene.

Ingrid og Anne

Marit

Bør vi prøve å få billigere blad til neste gang? Billigere
annonser? Fører dette til flere annonsører? Rubrikkannonser?
Anne utarbeider forslag
Registraturet:

Anne

Siri har sendt forslag til Rine og Mette ang priser.
Nytt fra ECAHO:
Nytt møte satt opp, informasjonsmail om dette er mottatt.
Mail ang rideklasser må meldes inn nå. Marit har videresendt
dette til Viba Rideklubb.

Evt.

* Hvem skal være det 5. medlemmet av FC komitèen?
Annette Mattsson? Mette kontakter Annette ang dette.

§5 - Neste møte: vi kommer tilbake til dette

Møtet ble hevet kl. 21.09

Sted: Oslo/Skype

Mette

