Referat fra styremøte i
Norsk Araberhestforening
Egon Byporten Oslo den 8. mars 2015

Tilstede:
Boel Elisabeth Valsø
Christine Keyser
Tone Fauske Guttormsen
Mari Skaug
Lene Hammeren (møterett)
Ikke tilstede:
Kathrine Litland Steffensen
Frode Flaten
Møtet begynte kl. 12:00
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.
Registrator - Lene har vært hos Ragnhild Øvrebotten ved flere anledninger for å hente
registraturet, i gang med sorterting/arkivering, rydde opp i e-post, finne ut av utestående osv. fått
tilgang til konto, sendt ut noen fakturarer. Evt. krav fra Mattilsynet vedrørende registrering av føll og
stempling i pass angående ikke bruk for slakt til mat - undersøker regelverk. Habilitet og reg. roller
som dommer/reg. Info. om registrator sendes til NHS av Boel.
WEB - Yvonne B. Strøm er muligens villig til å ta på seg ansvaret for web-sidene, Tone
opprettholder kontakten.
Medlemsblad Artikkel fra Midt-Norge show 2013.
Ønske om FC-Cup med presentasjon av hingstene, + plassering.

Styret må ha klar en presentasjon til rett etter årsmøtet.
Resultatene fra 2013 og 2014 fra Arabercupen,
ECAHO - Intet nytt.
4.2 - 2015 Hingstekåring
NHS har i år tilbudt å ta ansvaret for kåring av blant annet spesialraser, men ingen arabere har
meldt interesse til kåringen i Vådan. Fristen for kåring ved Lefdals går ut den 15. mars. NHS har gitt
uttrykk for at det er ønskelig at representanter møter ved kåringene da det er foreningene og ikke
NHS som avholder. Spørsmål om NAHF kunne tenke seg å ha en stand i forbindelse med kåringen
på Lefdals, styret er positive til dette men det er for lite tid til å ordne med materiell ol.
Dommere, styret er gitt mulighet i år til å velge dommere til kåringen, Mette Normad, Flemming
Meland, ønske om en ECHAO-dommer forespørre Pekka Pakkonnen i første omgang. Tone
forespør.
Utstillingskurs
Keyser hører med Carl-Johan Andreasson.
Microship-scanner
Keyser sjekker kostnader i forbindelse med dette.
Arabercup 2015
Vurdering av poengfordelingen, da det er lettere å sanke høye poengsummer i klasser for sprang/
dressur, enn distanse hvor hesten har karenstid etter ritt. Forslag om å halvere poengsummen i
sprang/dressur. Tone ser på statuttene for 2015, publiseres i medlemsbladet. Vurderer mulighet for
effekter med foreningens logo for markedsføring, samt som premie til top 10 eks. shaberakk.
Årsmøtet
Kort gjennomgang av regnskapet for 2014, og budsjett for 2015. Forslag om Knut Kentsrud som
revisor for regnskapet.
Lager
Keyser gjør en avtale om befaring.
Møtet avsluttet kl. 16:00

