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Frode Flaten
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Forfall

Sak 1.1 Utstilling
Avlyst utstilling. Hva er viktig at vi gjør annerledes til neste år?
Sponsorer må være i orden lenge før, men var vanskelig da man ikke visste hvor showet
skulle holdes. Medlemmene må stille opp, men hva gjør at de ikke kommer? Er terskelen for
høy? For dyrt? Det var mange med i Stavanger og noen i midtnorge. Vaksineregelen avviste
noen til tross for at vaksineinfo flere ganger er lagt ut på FB og hjemmesiden. Skal vi erstatte
B-showet med et enklere C-show?
NAHF gikk med kr 6000,- i tap ved å avlyse utstillingen. De innkjøpte premiene kan brukes
ved neste show.

Sak 1.1.2 Show 2014
Hvor skal det ligge? Ikke endelig bestemt. Sender oppfordring til showkomiteen om sted og
dato. Ønsker snarlig svar.
Enstemmig at vi søker om B-show neste år.
Sponsorer: To oppdrettere har sagt de er villige til å sponse neste års show.

Sak 1.1.3 NAHF utstilling Starum
Uformelt show i september. Regionalt D-show for alle klubbens medlemmer. Leder sender
søknad til ECAHO.

Sak 4 Statusrapporter
Økonomi:
Kr 120.000,- på registratorkontoen
Kr 15.000,- på medlemskontoen
Noen få utbetalinger gjenstår i forbindelse med avlyst B-show. Kasserer betaler ut i dag.

Ingen nye medlemmer siden sist møte.

Registraturet: ingenting å meddele. Ragnhild Øvrebotten er forespurt om hun kan tenke seg å
overta som registrator.
Medlemsbladet: Redaksjonen skal forespørre om pris for trykking på noe dårligere
papirkvalitet.
Har vi råd til en eller to utgaver til i år? Avventer prisoverslag.

Sak 5.13.01.13 Utestående fordringer fra showet 2012
Fortsatt skylder noen penger. Kasserer purrer opp dette.

Sak 4.1-2013 Kalender 2014
Status: Sekretær jobber med dette.

Sak 4.8-2013 Varebeholdning
Lager på AGR og i Hokksund skal samles hos Øvrebotten. Steffensen sender oversikt over
lager på AGR, Berger Andersen henter på Hokksund. Keyser henter medaljene hos
gullsmeden på St. Hanshaugen i Oslo.

Sak 4.9-2013 Sponsorship-pakker
Må være klart/sendes ut på senhøsten.

Sak 4.10-2013 Lotteri
Avlyst

Sak 9.13.01.13 Medlemsskap i Norges Rytterforbund
Leder venter på mail fra idrettskretsen, ikke fått svar tross purring. Skal purre igjen.
Søknad NHS Starum, midler til NAHF. Øvrebotten skal på møte på Starum torsdag, vil ta opp
dette da.

Sak 3.13.01.13 FC
Status FC 2012-14: Mangler en innbetaling for vinnerbud. Kasserer purrer opp.
Status FC 2014-16: Enstemmig avlyst

Sak 4.12-2013 Sponsorstøtte Midtnorge og Stavanger
Publikumsfavoritt i Stavanger får fri påmelding/oppstalling til jubileumsshowet.
BIS i Midtnorge takket nei til premien.

Sak 4.16-2013 NM Distanse
Vinner får gavekort på kr 1000,- fra Øvrevoll Hestesport. Endret gave, da et hodelag allerede
skulle gis vinneren.

Sak 4.17-2013 Sponsing av beste norske hest i Danmark
Til hesten med best oppnådde resultat.

Sak 4.18-2013 Skandinavisk samarbeid
NAHF v/sekretær retter en forespørsel om muligheten for et samarbeid om B-showet i
Danmark Sverige og Norge.

Sak 4.19-2013 Tilbud fra Roy Sundby
Tilbud fra Roy Sundby om å holde foredrag ang. NAHF sine vedtekter. Han inviteres til et
styremøte.

Sak 4.20-2013 Hingstekatalogen
Forslag fra Nena Bjerke om at norskeide eksporterte hingster bør stå i hingstekatalogen.
Enstemmig ja, Dette fordi miljøet for oppdrett er lite i Norge, det er få hingster av god
kvalitet og vi bør støtte opp om det lille som gjøres for norsk araberhestavl.

Sak 4.21-2013 Pris hingstekatalog
Forslag om at bilder til hingstekatalogen skal koste kr 300,- for medlemmer og kr 500,- for
ikke-medlemmer. Enstemmig vedtatt.

Sak 4.22-2013 Annonseinntekter medlemsblad
Forslag om at styremedlemmer skal skaffe 3 annonser hver. Vi kom fram til at dette ikke kan
være noen plikt, men alle jobber for å få til dette, også bladkomiteen. Prisene for
annonsene ligger på nettsiden.

Referent: Kathrine Litland Steffensen

