
   

STYREMØTEPROTOKOLL 
Norsk Araberhest Forening 
 
 

Møtested: Oslo 
Møtedato: 9. juni 2011     Tid: 17.00  
 
 
Innkalt:   Navn:     Forfall:  
  

Funksjon: Leder  Odd Wilson     Tilstede 
  Nest Leder Jan Arild Langeid     Tilstede 
  Medlem Mette Normand    FO 
  Sekretær Jan Arild Langeid 
  Kasserer ?? 

  Varamedlem Bendik Hestad    FO   
  Varamedlem Marte Rude     Tilstede 
  
 
 
      
    
 
 

Agenda 
 

1. Godkjenning av referat og innkalling 

2. Status: Brev og meldinger, økonomi, medlemsregister, registratur 

3. Futurity cup 

4. Utstillingen 2011: Int. Nat. B-show 2011 – AGR 

5. Søknad NHS 

6. Utstyr til registrator 

7. Evt. 

 
 



1.09.06.11   
 

Godkjenning av referat og innkalling.  

Forrige referat er godkjent tidligere, og dagens innkalling er godkjent på dette møtet. 

 
2.09.06.11    

 
Status:  

Nestleder informerer styret 

Brev og meldinger:  

Økonomi: Tålelig bra, ca 135 -140 000,- NOK, Otto Berg støtter NAHF med intill 
50 000,- i forbindelse med tollgaranti til utstillingen. 

Medlemsregister: ca 186 medlemmer, synkende? 350 stk for 2 år siden, etter 
opprydding i medlems register, antageligvis ikke helt korrekt dette tallet heller men det 
er nå sånn det ser ut. 

Registratur: Plankekjøring for en dreven og dyktig registrator. 

 

3.09.06.11      
 

Nestleder informerer på vegne av show komiteen Futurity cup blir gjennomført som i 
fjor. 

 
4.09.06.11      

 
Utstillingen 2011: Int. Nat. B-show 2011 – AGR. 

Styret gikk igjennom kontroll listen og sjekklister og mener vi har det meste under 
kontroll. Noen småting som gjenstår, men det må ordnes disse siste dagene.   

  
5.09.06.11    

 
Søknad NHS: Nestleder tar kontakt med forrige styreleder for å få informasjon om dette 
samt mal for søknaden. 

 
6.09.06.11    

 
Utstyr til registrator:  

Registrator har hatt printer på reparasjon, ventet 1,5 måneder på at den skulle bli hentet, 
og nå er den ”borte”.  



Registrator har fått tilbakemelding om saken fra forhandler og dette ser nå ut til å ordne 
seg, registrator har fortsatt kontroll på registraturet.  

 
7.09.06.11  

 
         Eventuelt  

Representasjonskapet NHS: Norsk Araberhestforening 1 medlem, hvem er dette? 

Nestleder har sendt forespørsel til NHS for opplysninger om dette, men ikke fått svar 
enda. 

Ecaho representant for NAHF: Hvem er dette (Bendik/Tommy??). Har vi 2 plasser? 

 

8.09.06.11  

 Godkjenning av referat: Godkjent via mail. 

 
 

Neste møte: Avtales på et senere tidspunkt, da vi må ha en evaluering av utstillingen 
Sted: Oslo 
Tid:  
kl. 17.00 

 

 

 

 

Referent: Nestleder NAHF 


