
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABHESTFORENING 2011

1. Godkjenning av innkalling og agenda.
Innkalling godkjent med anmerkning om at regnskap/budsjett skal ligge ved 
agendaen.

2. Valg av møteleder.
Tommy Huseby valgt som møteleder.

3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll og 
tellerkorps.
Birgitte Junker og Kristin Gustafsson ble valgt til å underskrive protokoll. Boel 
Elisabeth Valsø og Siri Hagen ble valgt til å telle stemmer.

4. Årsberetning.
Styret for 2010 har bestått av:
Leder: Marit Rakvaag
Nestleder: Nena Bjerke
Sekretær: Ingrid A. Waage
Kasserer: Anne S. Bakken (trakk seg fra sitt verv i november 2010)
Styremedlem: Mette Normand
Vara: Marte Rude
Vara: Inge T. Landsverk (trakk seg fra sitt verv i juli 2010)

Styrets leder Marit Rakvaag gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen er, i følge 
to av styrets medlemmer, ikke godkjent av hele styret. Det er tydelig at styret har 
vært splittet og at konfliktene har vært mange og at samarbeidet innad i styret ikke 
har vært spesielt godt.

Registraturets årsberetning.
Registrator Siri Hagen gikk igjennom arbeidet som er gjort i 2010. Siri gjør en meget 
god jobb som registrator og roses for sitt arbeid med å få til genetiske tester til en 
rimelig pris. Bedekningene har gått drastisk ned. Det mangler en del innmeldte 
bedekninger så medlemmene oppfordres til å bli flinkere med innmelding av 
bedekninger tidligere. Det kom kommentar på at tillatelse til embryooverføring burde 
tas opp på årsmøtet, men det var enighet i å legge det ut til høring på forumet.



5. Årsregnskap med revisors beretning.
Revisor fikk regnskapet sent og har ikke hatt tid til å gå skikkelig igjennom. Av denne 
grunn vil de ikke godkjenne regnskapet. Årsmøtet følger revisors anbefaling. Man vil 
gå igjennom korrigeringer på årsmøte 2012. Medlemmene bør informeres om 
endringer så raskt som mulig på egnet sted.

6. Budsjett for 2011.
Marit Rakvaag gikk igjennom budsjettet. Enstemmig godkjent. Det er viktig at man 
gjør en innsats for å øke medlemsmasse.

Årsmøtet byttet om på agendaens punkter av praktiske grunner.

8. Fastsettelse av medlemskontingent og avgifter.
Kontingenten endres ikke.

9. Utdeling av WAHO Trophy og påskjønnelse til lengstgående norskregistrerte 
distansehest.
WAHO Trophy 2010 går til vallaken Poirot (Org Adman x Wielka Panienka). Eiet av 
Heidi Kragstad og oppdrettet av Frode Flaten. Poirot og Heidi tok med seg blant 
annet en bronsemedalje i European Arabian Sportshorse Championship i 2010.

Påskjønnelse på kr. 5000,- til lengstgående norskregistrerte distansehest går til 
Wilma (Pinchow x Wilkana). Eiet av Lene Hammeren og oppdrettet av Merete 
Håkonsen. Wilma og Lene fullførte i 2010 567,4 km.

7. Valg.
Styret 2011
Leder: Odd Wilson – valgt med 1 stemme mot. Valgt for 1 år.
Nestleder: Jan Arild Langeid – valgt mot 4 blanke stemmer. Valgt for 2 år
Sekretær: Janne Evertsen – valgt mot 7 blanke stemmer. Valgt for 1 år.
Kasserer: Terje Snellingen – valgt med 19 for, 1 mot og 7 blanke stemmer. Valgt for 2 
år.
Styremedlem: Mette Normand – ikke på valg.
Vara: Bendik Hestad – enstemmig. Valgt for 1 år.
Vara: Marte Rude – valgt med 21 for, 1 mot og 5 blanke stemmer. Valgt for 1 år.

Registrator: Siri Hagen – ikke på valg.

Valgkomité: Ingrid A. Waage – 12 stemmer.
          Roy Sundby – valgt med 14 stemmer. 

Ankenemnd: Hilde Bjerke – valgt med 1 blank stemme.

10. Behandling av innkommende saker.
Innkommet sak 1 tas opp til slutt.

Sak 2, 4, 5, 6 og 7 inngår under sak 3 da alle dreier seg om vedtektsendringer.



Sak 3: Gjennomgang av NAHF's vedtekter. 
Styret oppfordres til å sette sammen en komité for å gå gjennom alle vedtektene. Forslag til 
nye vedtekter bør være i styrets hender og legges ut på web for høring i god tid før neste 
årsmøte.

Sak 1: Advarsel til Nette Bådal.

Årsmøtet diskuterte om saken var sendt inn i henhold til vedtektene. Relevante 
underdokumenter lå ikke vedlagt innkallingen. Det var mye dokumentasjon og 
årsmøtet følte ikke at de hadde tid til å sette seg inn i saken på så kort tid. Det kom 
forslag om at begge parter kunne forklare sitt syn på saken og at årsmøtet på den 
måten kunne komme til en konklusjon. Dette ble stemt over. 12 mot 11 stemmer 
vedtok at årsmøtet ikke kunne realitetsbehandle saken. 

For NAHF
Rita Snellingen

_________________________ _______________________

Birgitte Junker Kristin Gustafsson


