
 

 

 

 

 

 

Styremøteprotokoll 

Norsk Araberhestforening 

 
 

Møtested: Starum 

Møtedato: 9. september 2012  Tid: 13.00 

 

Innkalt:    Navn:    Forfall: 

Funksjon:  Leder:    Bendik Hestad   

  Nestleder:   Jan Arild Langeid  Forfall 

  Kasserer:  Kamilla Berger-Andersen Forfall 

  Sekretær:  Boel Elisabeth Valsø 

  Styremedlem:  Thor Egil Øvrebotten   

  Registrator:  Siri Hagen   Forfall 

  Varamedlem:  Odd Wilson   Forfall 

  Varamedlem:  Frode Flaten   Forfall 

 

 

 



Agenda: 

1. Resultat av sak for forliksrådet 
2. Web ansvarlig 
3. Budsjett 
4. Usendte fakturaer fra fjoråret 
5. Status medlemmer 
6. Medlemsmøte 
7. Flytting av kåring 
8. Medlemsblad 
9. Neste års showkomité 
10. Distanseritt 

 

 

Sak 1.09.09.12 

 NAHF ble tidligere i år klaget inn til forliksrådet. Saken er nå behandlet. Forliksrådet 
 mente at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å dømme, og saken ble avvist. 
 Styret ble oppfordret til å vurdere saken på nytt internt i styret. 

 

Sak 2.09.09.12 

 Boel tar over som midlertidig webansvarlig på hjemmesiden/ forumet. 

 

Sak 3.09.09.12 

 Budsjettet for året er ikke klart, kasserer tar tak i dette til neste møte. 

 

Sak 4.09.09.12 

 Sponsorer for fjorårets show har ikke fått faktura, styret sender ut disse så fort vi får 
 oversikt.  

 

Sak 5.09.09.12 

 Det er veldig få medlemmer som har betalt medlemskontigenten. NAHF har pr i dag i 
 overkant av 90 medlemmer om man regner med de som har betalt (37 av disse er 
 livstids medlemmer). Styret må ta tak i dette og kjøre en vervekampanje, det må lønne 
 seg å være medlem i NAHF. Til neste år må vi ha som mål å få ut tre blad og i tillegg 
 ha prisreduksjon for medlemmer på arrangement i regi av NAHF.  



 

Sak 6.09.09.12 

 Styret vil arrangere et medlemsmøte i oktober, med hyggelig samvær i etterkant. 
 Invitasjon må lages så fort som mulig. 

 

Sak 7.09.09.12 

 Etter forslag fra Norsk Hestesenter Starum har styret stemt over å flytte 
hingstekåringen fra høst til vår. Alle stemte for. Det er godkjent fra Starum at vi har 
kåring sammen med ponniene i april, men vi må også ha godkjenning fra NPA. 
Tommy Husebye tar tak i dette. 

 

Sak 8.09.09.12 

 Planen er at bladet kommer ut i begynnelsen av desember. Bladet må finansieres av 
annonseinntekter p.g.a. foreningens stramme økonomi. 

 

Sak 9.09.09.12 

 Thor Egil blir styrets representant i ny showkomité, Tommy Husebye kommer også til 
å bli med der. Disse to får ansvar for å sette sammen resten av komiteen. Neste års 
show vil bli en prøve på jubileumsshowet i 2014. Det er også fremmet ønske om at det 
arrangeres et nasjonalt show på fredagen før B-showet. 

 

Sak 10.09.09.12 

 NAHF ønsker å arrangere et distanseritt til neste år, Thor Egil tar hovedansvar for å 
planlegge dette.  

 

 

Referent: sekretær NAHF 


