
 

 

 

 

 

 

Styremøteprotokoll 

Norsk Araberhestforening 

 

 

Møtested: Skype 

Møtedato: 13. januar 2013 Tid: 19.00 

 

Innkalt:    Navn:    Forfall: 

Funksjon:  Leder:    Bendik Hestad   

  Kasserer:  Kamilla Berger-Andersen Forfall 

  Sekretær:  Boel Elisabeth Valsø 

  Styremedlem:  Thor Egil Øvrebotten   

  Registrator:  Siri Hagen    

  Varamedlem:  Frode Flaten    

 

 

 

 

 



Agenda: 

1. WAHO trofé 

2. Utsending av medlemsgiroer og møteinnkalling 

3. Oppfølging fra medlemsmøtet 

4. Utstilling 

5. Økonomi 

6. Bladet 

7. FC 

8. Premiering til lengstgående distansehest 

9. Er NAHF sport en rideklubb i norsk rytterforbund? 

10. Betaling på årsmøtet for de som ikke er medlem 

11. Årsmøte ECAHO 

12. Spørsmål på facebook 

 

Sak 1.13.01.13 

 Har kun fått inn to forslag til vinner av trofeet. Drøyer med å bestemme hvem som får, 

 venter til vi får flere forslag. Utdelingen av trofeet vil skje på showet.  

 

Sak 2.13.01.13 

 Kasserers jobb å sende ut medlemsgiroer og innkalling. Innkallingen er skrevet og lagt 

 ut på nettsiden og facebook. Det vil bli gjort noen tilføyelser på innkallingen. 

 

Sak 3.13.01.13 

 Det skal bli premiering til de beste allroundaraberene i år, står igjen litt finpuss på 

 hvordan man regner poengene i de forskjellige grenene. Informasjon om dette legges 

 ut på nett så fort det er klart. 

 I forhold til regionale lag, har Araberhest i Vest tatt på seg å arrangere showkurs i 

 mars. Instruktøren blir Magnus Tingshagen, NAHF sponser reisen. Vi håper å få i 

 gang flere arrangement, men er avhengig av hjelp fra medlemmene. 

 

Sak 4.09.09.12 

 Det står mellom to steder å arrangere årets show på. Endelig bestemmelse vil tas 

 slutten av uke 3 av showkomiteen. Det blir ikke nasjonalt show samtidig pga av 

 kostnadene dette vil medføre. Mulig det vil bli arrangert et nasjonalt show senere i år. 



 Showkomiteen har jobbet for å få inn sponsorer og prutet på priser på leie av anlegg. 

 Målet er at showet skal bære seg selv økonomisk.  

 Når stedet er klart er det viktig at vi får denne informasjonen ut så fort som mulig. 

 Arrangement på lages på facebook, der vi inviterer flest mulig. Annonse i det svenske 

 bladet? 

 I forhold til utenlandske hester til showet betaler NAHF årlig mellom 10-20 000 i 

 omkostninger i tillegg til tollen vi legger ut for (tollen får vi tilbake), dette er mye 

 penger for NAHF. Kreve at utenlandske hester har carnet evnt. høyere 

 påmeldingsavgift for utenlandske hester, dette må opplyses om i forkant av 

 utstillingen.  

 

Sak 5.13.01.13 

  Foreningen og registraturet har ca  kr 110 000 på konto.  

 Vi mangler fortsatt noen innbetalinger etter fjorårets show i tillegg til sponsorpengene 

 fra showet i 2011, disse må purres på. 

 

Sak 6.13.01.13 

 Bladet er så og si ferdig, håper det kommer ut så fort som mulig. Har vært mye jobb 

 for Nena som har sittet i redaksjon alene. Håper at dette bedrer seg til neste blad, nå 

 som det har blitt dannet en komité.  

 Burde vi samarbeide med Sverige om bladet? Vanskelig å få tak i nok stoff. 

 Årsmøtesak? 

 

Sak 7.13.01.13 

 En hest fra auksjonen vi ikke vet om er drektig, en som er drektig og fire påmeldte. Vil 

si det blir maks 6 hester i FC-cupen. 

 Reglene for FC bør gås igjennom, sak for årsmøtet. 

 

Sak 8.13.01.13 

 Premieringen til lengstgående distansehest fjernes til fordel for beste allroundaraber. 

 

 



Sak 9.13.01.13 

 Bendik sjekker om NAHF sport forsatt er medlem i Norsk Rytterforbund. Men om vi 

skal arrangere stevner kan vi også bruke en rideklubb i nærheten som arrangør.  

 

Sak 10.13.01.13 

 Man må betale kr 150 på årsmøtet om man ikke har betalt medlemsskap, dette er 

grunnet bevertningen på møtet. Ikke riktig at NAHF sine penger skal brukes på de som 

ikke er medlemmer. 

 

Sak 11.13.01.13 

 Årsmøte ECAHO, en fra styret burde ha reist, men ingen har anledning den helgen 

grunnet jobb etc. Bendik informerer ECAHO om dette. Det nye styret burde velge to 

representanter til ECAHO-møtene, som kan bytte på å reise. 

  

Sak 12.13.01.13 

 Det er blitt stilt flere spørsmål til styret på facebook. Styrevedtak tas ikke på facebook. 

Om styret syns det er noe alle burde vite, blir dette lagt ut. Spørsmål til styret sendes 

til styret@araberhest.no. Det samme gjelder spørsmål til registrator, disse sendes til 

registrator@araberhest.no. Dette vil bli lagt til reglene på facebooksiden. 

 

Referent: sekretær NAHF 


