Referat fra styremøte i
Norsk Araberhestforening
Egon Byporten Oslo den 31. januar 2015

Tilstede:
Boel Elisabeth Valsø
Kathrine Litland Steffensen
Christine Keyser
Tone Fauske Guttormsen
Mari Skaug
Ikke tilstede:
Frode Flaten
Møtet begynte kl. 12:05
Møteleder: Valsø
Referent: Keyser
Ingen innvendinger i forhold til referat fra forrige styremøte, eller innkallingen.
1.1 - 2015 NAHF Show 2015
Oppdatering fra Show Komiteen ved Keyser.
Statusoppdateringer:
Økonomi - intet nytt.
Registrator - Ragnhild Øvrebotten har trukket seg. NAHF har annonsert etter nye kandidater til
vervet på foreningens side på Facebook, og 3 personer har meldt sin interesse. Samtlige kandidater
har sendt en presentasjon av seg selv til styret. På bakgrunn av dette har styret enstemmig valgt Lene
Hammern som ny registrator.
WEB - Må oppdateres.
Medlemsblad - Mangler fortsatt bidrag, men det er ønskelig at bladet kommer ut i en eller annen
form. Keyser hører med Anne Bakken om det er mulig å få gitt ut et medlemsblad i forbindelse med
årsmøtet.
ECAHO - Ingen kandidater sendes til AGM i Praha, dette da det ikke lar seg forene med jobb for
verken Husebye eller Keyser.

NHS - Telefonmøte med NHS ved Gina Onsrud, Tore Kvam, Vegard Tue, gjennomført med Valsø
og Husebye vedrørende NHS og videre ønskelige ansvarsområder, herunder dommerutdanning,
ankemened, utstillinger. Informert om at det bygges nytt ridehus på Starum.
4.2 - 2015 Hingstekåring
11-12 april, Lefdals. Påmelding og eksteriør 1000,- + 500 for veterinær, i tillegg kommer
bokskostnader. Dette er samme prisnivå som for Ponniavlsforbundet.
4.5 - 2015 Avlsplan
Må revideres, samtlige i styret gir innspill til revidering innen 6. februar.
4.3 - 2015 Årsmøte
Guttormsen booker lokale. Keyser hører om Anna Stojanowska er interresert i å holde et foredrag.
4.4 - 2015 Arabercup 2015
Videreføres for 2015, poengfordeling revideres.
Møtet ble avsluttet kl. 16:15.
Nytt møte 8. mars kl. 12:00

