
 

 

Styremøtereferat 24.01.2016 

Tilstede:  Tone Guttormsen 

  Rita Snellingen 

Flemming Meland 

Birgitte Junker 

  Boel Elisabeth Valsø 

Frafall:  Christine Keyser 

  Anette Moi 

    

Sak 1 Søknad midler NHS 

 Futurity cup: Har tidligere økt antall bedekninger. Søke om penger til å kjøpe inn 

bedekninger for å fremme norsk avl. Kun for medlemmer av NAHF. Vise til tidligere 

års FC. Dette tiltaket betyr noe for foreningen og vil øke antall fødte føll og kvaliteten 

på disse.  

 Araberhestcup: Gir oppdretterne et marked å selge hestene i. Viser frem hvor god 

brukshest araberen er. 

 Show: Var med mange føll. Viser frem norskfødte hester. 

 Avlsseminar: Oppdretterkurs/eksteriørkurs. Kostbart med foredragsholdere fra 

utlandet. 

 Utdanne dommere: Kunnskap om rasen. Ha er en god hest? Henger sammen med 

kåring. 

 Spørreundersøkelse: Hva gjør at folk vil kjøpe araber? Pris markedsføring, 

utdannelse? 

 Berider: Tilskudd til de som sender hesten til berider. Skape et marked. Vanskelig å få 

tak i en ung utdannet hest/araber. Flere å velge mellom i utlandet. Få frem de i passe 

alder til riktig pris. 

Sak 2 Årsmøte 

Årsmøtet blir 19 mars 



Sak 3  

Overgang fra Mammut til Visma e-Accounting. Det er ikke mulig å oppgradere mammut sånn 

at medlemsgiroer sendes direkte, man må sende en og en. Ved bytte av program vil dette være  

mulig. Integrering fra bank går også da direkte. Bør/ må gjøres ved årsavslutning. Pris 149 + 

MVA pr mnd (2235,- pr år). 10 dager gratis utprøving før en ev overgang (tanken her er at 

utsendelse av årets kontingent bør gjøres i prøvetiden). Hva mener resten av styret? 

Enstemmig ja. 

Sak 4 

Registrering i Frivillighetsregisteret. Om vi oppfyller kravene til registrering kan vi motta 

Grasrotandel og søke om MVA komp. Skal vi gå videre med dette? 

Enstemmig ja. 

Sak 5 Nasjonalt Hesteregister. 

Hvor mye penger skal settes av? Pålagt registrering. Pr nå ikke vedtatt hvem som får 

registeret (flere søkere) Derfor er det vanskelig å anslå pris/timeforbruk da vi ikke vet hva 

slags datasystem som skal brukes. Vanlig timepris hos IT selskaper er ca 1200 + MVA 

(1500). 

Enstemmig at vi setter av kr 20 000,- i budsjett. 

Neste møte 28/2 kl 12.00 Egon Byporten, Oslo 

Referent Boel E. Valsø 


