
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I 

NORSK ARABERHESTFORENING 2010 

 

Foreningens leder, Marit Rakvaag, ønsket velkommen, og sekretær, Anne S. Bakken foretok 
opptelling. 29 fremmøtte – hvorav alle var stemmeberettiget. Styret ønsker å foreta valget til 
slutt, og årsmøtet godtar dette. 

1. Godkjennelse av innkalling og agenda: 
• Godkjent 

 
2. Valg av møteleder: 

• Marit Rakvaag 
 

3. Valg av 2 stemmeberettiget til å underskrive protokoll: 
• Katrine Litland og Hanne T. Kristiansen 

 
4. Årsberetning: 

• Marit Rakvaag leser årsberetningen i sin helhet. 
- Kommentar: Hva er menes med ”overraskelser underveis”? Det er en 

regning, som har ligget hos en leverandør siden 2008 pålydene ca. 15 000,- 
kr for bl.a. pins, kulepenner, og diverse klær, som ble bestilt i forbindelse 
med B-showet i 2008.  

- Kommentar: Endre ordlyden ” Det viste seg at det sto ubetalte regninger 
helt fra 2004” til ”det viste seg at foreningen har en del utestående beløp helt fra 
2004 for annonser med mer.” 

- Kommentar: Ingen informasjon, bortsett fra i årsberetningen, om WAHO – 
trophy vinneren fra 2008, og premieringen av den beste norsk registrerte 
distanseekvipasje for 2009. Dette burde vært både i bladet, og på hjemmesiden. 



 
• Siri Hagen redegjorde for registraturets arbeid og status i 2009. 

- Kommentar: Det er innmeldt 30 bedekninger med norskeide hingster i 
2009, og 2 har kommet til senere da disse ikke var meldt inn. I tillegg er 
ingen av bedekningene med utenlandske hingster (også FC-hingstene) 
innmeldt. Disse bedekningene må meldes inn av hoppeeierene selv. 
 

5. Regnskap: 
• Regnskapet godkjennes enstemmig med forbehold om følgende endringer 

ønsket av årsmøtet; 
- Punktene under foreningens regnskapsberetning foretas. 
- Post 6836 – årbok endres til stambok 

 
6. Budsjett: 

• Budsjettet godkjennes enstemmig med forbehold om følgende endringer ønsket 
av årsmøtet; 
- Samsvar mellom budsjett og regnskap 
- Utgiftene (10 000,- kr) til Scandinavian Show Cup bør deles likt hvert år 

mellom DSAH, SAHF, og NAHF. 

(Når endringene i regnskapet og budsjett er gjort oversendes de til revisorene for ny 
vurdering. Deretter legges revidert utgave ut på hjemmesiden.) 

7. Valg: 
 
Leder:   Marit Rakvaag 27 for/ 0 imot/ 1 blank/ 1 ikke stemt 
Nestleder:  Nena Bjerke  23 for/ 5 imot/ 1 ikke stemt  
Sekretær:  Ingrid A. Waage 28 for/ 1 ikke stemt 
Kasserer:  Anne S. Bakken 24 for/ 0 imot/ 4 blank/ 1 ikke stemt 
Styremedlem:  Mette Normand 22 for/ 5 imot/ 1 blank/ 1 ikke stemt 
Varamedlem:  Inge Landsverk ingen innsigelser               
Varemedlem:  Marte Rude  ingen innsigelser 
Revisiorer:  Terje Snellingen ingen innsigelser 
   Linda Stensrud ingen innsigelser 
Valgkomitee:  Svein Svendsrud ingen innsigelser 
Ankenemd:  Vigulf Solli  ingen innsigelser 

 
8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter: 

• Ingen forslag fra styret om endring av kontingenter og avgifter. 
 

 
 
 
 



9. Behandling av innkommende saker: 
 
 
Sak 1: FC cup 
 
Begrunnelse: På grunn av stor uenighet mellom medlemmene og styret bør årsmøtet ta stilling 
til hvor og når cupen skal holdes. 

- Kommentar: hva skjer med FC om B-showet blir avlyst også i år, Sent fødte føll – 
bedre med sent show, mye står på spill i Fc – åringene trenger minst et show før 
FC for å få erfaring, også ulemper ved å ha et sent show – f.eks klipping før 
vinteren etc. 

 
 Avstemming: 

Arendal:   13 inkl. lederens dobbelstemme 
 Starum:    12 
 
 

Sak 2: FC komiteen. 
 
Begrunnelse: FC komiteen består i dag av 3 medlemmer. Den bør med fordel utvides med 1 - 
2 medlemmer til for å nyttiggjøre seg et bredere kontaktnett. Vi har flere medlemmer som har 
mange kontakter i hele verden og disse bør komme på banen igjen. 

- Kommentar: Allerede før årsmøtet hadde eksisterende medlemmer satt i gang med 
rekruttering av flere medlemmer. Frode Flaten ble spurt, og takket ja. Line Urke 
ble spurt, 

 
Avstemming: 
Årsmøtet gikk enstemmig inn for at FC- komiteen skal ha 5 medlemmer, og ga styret tillit til å 
utnevne det siste medlemmet. 
 

    
Sak 3: ECAHO delegatene. 

 
Saken ble trukket 
 
 
Sak 4: Forslag om å gi ut medlemsbladet elektronisk. 
 
Begrunnelse: Foreningens svake økonomi. Det er mye koseligere å få bladet i papirform, men 
det er mye å spare her. Siste bladet kostet 28.850 kr i trykkeri og 4798 kr i post. Totalt 33.648 
kr. Med 3 medlemsblad i året kan foreningen spare inn 100.000 kr. 

- Kommentarer: Viktig med medlemsblad – foreningens ”hjerte”, fortsette med at 
medlemskontingenten i hovedsak skal dekke kostnadene til medlemsbladet, 
vurdere om å legge det ut på hjemmesiden 2-3 mnd. etter utgivelse for å ”trigge” 
de som er innom siden, men ikke er meldemmer. 

 
Avtemming: 
Årsmøtet gikk enstemmig inn for å fortsette med medlemsbladet i papirutgave ca. 3 ganger pr. 
år. 
 
 
 
 
 



Sak 5: Tillegg/endring i vedtektene: Valgbarhet til verv og stemmerett ved årsmøtet 
 
Medlemmer som ved årsmøtet har gjeld til foreningen fra forrige kalenderår, kan ikke velges 
til å inneha verv i foreningen, og skal ikke ha stemmerett ved årsmøtet selv om 
medlemsavgiften er betalt. Dette gjelder ikke utestående beløp til registraturet. 
 
Avstemming: 
For:   20 
Ikke:   9 

 

 

---------------------------------      ---------------------------------
Katrine Litland       Hanne T. Kristiansen 

 

 


