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Kapittel 1
§1 Navn
Foreningens navn er Norsk Araberhestforening. Heretter
forkortet til NAHF. NAHF har sete og verneting i Oslo.
§2 Formål.
NAHFs formål er å ivareta og legge forholdene til rette for avl
og bruk av fullblodsarabere, aktivt arbeide for å bevare rasen ut
ifra rasestandard og bruksegenskaper, arbeide for riktig
behandling av hest og for at aktiviteter med hest drives i
verdige former. Likeså å legge muligheter og forhold til rette
for medlemmene for aktiviteter med hest.

•
•

Livsvarig medlemskap: Til enkeltpersoner over 18 år.
Æresmedlemskap: Enkeltpersoner som har gjort en
mangeårig fortjenestefull innsats for foreningen og
araberhesten, kan av styret utnevnes til æresmedlem.

Alle kan søke om medlemskap. Styret kan nekte å innvilge
medlemskap dersom den som søker har uoppgjorte forhold
knyttet til NAHF eller dersom ens virke strider mot NAHFs
øvrige vedtekter og formål og så lenge man har noe uoppgjort
med NAHF fra tidligere år, eller har hatt dom i dyrevernsak.
NAHFs medlemmer godtar med sitt medlemskap å respektere
de til enhver tid gjeldene vedtektene som er godkjent av
årsmøtet.

§7 Kontingenten
§3 Definisjon

Medlemskontingenten for de forskjellige medlemskategorier
fastsettes av årsmøtet.

En fullblodsaraber er en hest som er å finne i de stambøker for
fullblodsaraber (register) som til enhver tid er godkjent av
WAHO.

Endringer av medlemskontingenten gjelder fra neste
kalenderår.

I saker der det hevdes inhabilitet holder foreningen seg til
følgende definisjon: Personer som er i slekt eller personer som
har et foretningsmessig samarbeid er innhabile.
NAHFs registreringsutvalg består av 2 medlemmer valgt av
årsmøte for 2 år av gangen og en registrator valgt av styret for 3
år av gangen. Registrator har møterett i styret, men ikke
stemmerett. Registrator velges for 3 år av gangen.
Registreringsutvalget kan nekte å godkjenne enkelthester som
ikke tilfredsstiller krav til dokumentasjon for registrering av
fullblodsarabere. Avgjørelsen kan ankes til WAHO.

Kun medlemmer som har betalt årskontingenten har stemmerett
på årsmøtet.
De medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 15.
august strykes som medlemmer. Eventuelle oppsigelser av
medlemskap skal kun skje skriftlig i brevs form eller via mail
til styreleder.
For nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i løpet av
årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også som
kontingent for det påfølgende år.
Medlemmer som blir strøket og som senere vil melde seg inn
må betale for det året de ble strøket.

§4 Tilknytning
NAHF er tilknyttet WAHO og ECAHO og er underlagt deres
regler.
NAHF er tilknyttet Norsk Hestesenter.
NAHFs ankenemnd er tilknyttet Norsk Hestesenter.
§5 Avdelinger.
NAHF har en selvstendig underavdeling for Shagya Arabere
som har eget styre og eget registratur, likeledes kan
medlemmer innen et geografisk område eller interessegruppe
opprette underavdelinger som må godkjennes av styret i
NAHF.
Avdelingene organiserer selv drift og skal ha god
kommunikasjon med styret. Avdelingene velger selv en person
som kan innkalles til styremøtene i NAHF.

Kapittel 2
Medlemskap, kontingent og eksklusjon.
§6 Medlemskap
Medlemskap i foreningen kan fås ved innmelding til styret.
NAHF har følgende medlemskap:
•
•
•

Seniormedlem: For enkeltpersoner over 18 år.
Juniormedlem: For enkeltpersoner til og med 17 år.
Familiemedlemskap: Familiemedlemskap gir rett til 2
stemmer på årsmøtet.

§8 Dømmende organer
Enhver som er medlem i NAHF eller er engasjert av denne eller
deltar i NAHFs aktiviteter, aksepterer NAHFs
selvdømmeordning der styret og Norsk Hestesenters
ankenemnd* er foreningens dømmende instanser.
Avgjørelser i NAHFs dømmende organer kan ikke bringes inn
for de alminnelige domstoler. jfr. Tvistemålsloven
Medlemmer som motarbeider foreningens formål og interesser,
eller bryter foreningens vedtekter, kan av styret gis en advarsel
eller i graverende tilfeller føre til eksklusjon. Her gis styret
frihet til å velge påtale.
Det samme gjelder medlemmer som på grunn av sin adferd
skader foreningens gode navn og rykte, eller som ved sin
oppførsel skaper mistrivsel i foreningen.
Eksklusjon av et medlem krever 3/5 flertall av fulltallig styre.
Styret plikter å gjøre den ekskluderte oppmerksom på
ankemulighet og ankefristen som er 14- fjorten dager etter
mottak av påtale. Styret gis full frihet til påtale.
Påtalt medlem kan anke avgjørelsen til styret som videresender
anken til ankenemnd ved Norsk Hestesenter*. Eventuelt gebyr
ved anke blir fastsatt av Norsk hestesenter. For at anken skal
behandles må gebyr være betalt av påtalte.
Ankenemndens avgjørelse er endelig.
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Kapittel 3
Årsmøte, Ekstraordinært årsmøte, Styret

posisjon. Oversikt over kandidater sendes videre til styret som
sender dette ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Det skal
ved årsmøtet stemmes over alle innkomne kandidater.

§9 Årsmøte

§10 Ekstraordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned og invitasjon utsendes med faktura for
medlemskap hvor møtested og dato fremgår.

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 30 % av
medlemmene forlanger det.

Saker til årsmøtet og agenda fremlegges senest 2 uker før
møtedato.
Medlemmer som ønsker saker/forslag behandlet på årsmøtet
må ha sendt forslag om dette til styret senest 4 uker før dato for
årsmøtet.
Agenda sendes ut senest 2 uker før møtedato og skal inneholde:
Styrets årsberetning, årsregnskapet med revisors beretning,
budsjett for kommende år, forslag på kandidater til valgene,
samt saker/forslag fremsatt av styret eller enkeltmedlemmer.
Private tvister skal ikke løses av årsmøtet, men av
styret/ankenemnd. Kun oppgitte saker eller forslag kan
behandles på årsmøtet. På årsmøtet fattes alle avgjørelser med
unntak av § 12 ved absolutt flertall.
På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Godkjenning av innkallingen /dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å
underskrive protokollen.
4. Årsberetningen.
5. Årsregnskapet med revisors beretning.
6. Budsjett for kommende år.
7. Valg av:
• leder for ett år av gangen.
• Nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem for
2 år.
• 2 varamedlemmer for ett år av gangen.
• 2 medlemmer til registreringsutvalget for 2 år.
• 1 medlem til ankenemden, som har 3 medlemmer,
hvor en går ut hvert år.
• 1 medlem til valgkomitéen, som har 3 medlemmer,
hvor en går ut hvert år.
• Revisor
8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter.
9. Behandling av innkomne saker i henhold til foreningens
vedtekter og forslag til vedtekts-endringer fremsatt av
styret eller enkeltmedlemmer.
Ved stemmegivning telles kun de fremmøttes stemmer og det
er ikke anledning til å stemme for andre medlemmer ved
fullmakt. Ei heller benkeforslag.
Valgkomiteens oppgave er å ta imot forslag fra medlemmene
skriftlig på kandidater til styreverv. Valgkomiteen innstiller
deretter kandidater til de posisjoner som skal besettes.
Valgkomiteen kan legge frem flere kandidater til samme
∗

Møtet innkalles med minimum 14 dagers varsel sammen med
angivelse av de saker som skal behandles. Kun de i
innkallingen oppgitte saker eller forslag kan behandles.
§11 Styret.
Styret ivaretar foreningens gjøremål mellom årsmøtene.
Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett
styremedlem og to varamedlemmer, som alle velges på
årsmøtet.
Registrator har møterett på styremøtene og skal innkalles på lik
linje med andre styremedlemmer. Registrator har ikke
stemmerett.
Styret kan nedsette spesielle komiteer /utvalg og representanter
for klart definerte oppgaver, og kan innkalle leder eller et helt
utvalg til styremøtet.
Styret velger representanter til møtene i ECAHO/WAHO fritt
blant alle medlemmer. Styret velger også representant til Norsk
hestesenter.
Styret kan tildele personer med spesielle funksjoner møterett,
men ikke stemmerett i styret.
Styret sammenkalles når lederen bestemmer det eller når to av
styremedlemmene ber om det.
Det skal føres protokoll over styremøtene. Alle saker skal
defineres med eget saksnummer. Alle saker skal stemmes over
og føres i protokoll. Dersom enkelte styremedlemmer
reserverer seg i en sak skal dette protokollføres.

Kapittel 4
Vedtektsendringer og oppløsning
§12 Vedtektsendringer.
Forslag til endringer i NAHF Vedtekter må være vedlagt
innkallingen til ordinært årsmøte. Vedtak til vedtektsendringer
krever 2/3 flertall av de som møter.
§13 Oppløsning
Oppløsning av foreningen NAHF kan skje etter vedtak med 2/3
flertall av de fremmøtte på 2 etterfølgende årsmøter.
Ved oppløsning tilfaller NAHFs midler og arkiv Norsk
Hestesenter.

Inntil den tid at Norsk Hestesenters ankenemd er i drift fungerer foreningens egen ankenemd.
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