
 

 

Classification: Open 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 27.4.2019 

 

Tilstede  : Lene Hammeren, Christine Keyser, Tone Guttormsen og Hilde Berg 

Ikke tilstede : Boel Valsø, Veslemøy Nyland og Flemming Meland 

Referent : Christine Keyser 

 

Sak nr 02/2019 Arbeidsoppgaver 

Primært er det naturlig å fordele arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene etter interesse og 

kompetanse, men man må også påregne å bli tildelt og påta seg andre arbeidsoppgaver. 

Styret ønsker å skape større interesse for foreningen ved å gjennomføre aktiviteter for 

medlemmene, og i større grad være synlige på sosiale medier. Styret er av den oppfatning at 

medlemmene bør oppleve fordeler ved å være medlem. 

 

Sak 04/2019 Vedtekter 

Foreningens vedtekter må revideres i løpet av 2019, og fremlegges på årsmøtet 2020. Forslaget til 

vedtektsendringer skal sendes ut med innkallingen til årsmøtet som er vedtaksmyndighet. 

 

Sak 05/2019 Avlsplan 

Avlsplanen må revideres, og være klar for oversendelse til Norsk Hestesenter slik at den kan være 

gjeldende fra 2020.  

 

Sak 06/2019 Registratur 

Priser og betingelser er ikke i hht gjeldende nasjonalt lovverk, og registrator fremla forslag til 

endringer som ble vedtatt. Prislisten må være enkel å forstå. 

 

4 nye hester er registrert hittil i 2019, det er mottatt søknader for 17 (1 født 2018, ingen født 2019). 

5 importer er ferdig registrert, og 14 er under behandling. 1 hest er eksportert, det er gjennomført 4 

eierskifter. 40 hester er registrert avlivet, tallet er høyt grunnet opprydding for hester som er 

sannsynlig døde grunnet alder. 

 

Årlig møte angående Nasjonalt Hesteregister er hos Mattilsynet i Oslo 21.5.19, Lene Hammeren og 

Hilde Berg deltar. 

 

Sak 07/2019 WAHO trofeet 2018 

Diskusjon om potensielle kandidater. Kriterier er at hesten må være norskfødt og livet, at den har 

utmerket seg på en positiv måte og fremmet rasen. 

 



 

 

Classification: Open 

Sak 08/2019 Utstilling AGR 

Søknad om å avholde National Championships 31.8.19 er godkjent av ECAHO. 

Avtale om leie av anlegg er inngått. 

Utstillingen vil gå over 1 dag, inkludert championater. 

Utstillingen vil være åpen for fullblodsarabere registrert i NAHF. 

Det vil bli benyttet en internasjonal dommer, som vil dømme etter 10-poengskalaen med halvpoeng 

og kommentarer. 

Styret diskuterte mulighetene for å avholde utstillingskurs i forkant. 

 


