Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Tirsdag 15.01 2008 kl. 17:30 Gardermoen
Tilstede:

•

Tore Nikkerud

•

Terje Snellingen

•

Frode Flaten

•

Linda Stensrud

•

Kathrine L Steffensen

•

Odd Wilson

•

Nette Bådal

Fraværende:

Paragraf/

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:30.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tore Nikkerud
Valg av referent: Tore Nikkerud

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:
•

Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

Utstillinger:
1.1-08

•

Utstillinger 2008

Utstillingskommiteens leder Tommy Huseby var innkalt for å informere styret
om status i arbeidet med planleggingen av utstillingen på Fredriksten Festning.
Arbeidet var i full gang og Tommy informerte om fasilitetene ved Fredriksten
Festning.
Halden Rideklubb var kontaktet og de skulle hjelpe til.
Tommy informerte om flyttingen av dato til 28-29 juni og at han hadde vært i
kontakt med mange utstillere på forhånd, for å sjekke ut om denne dato var ok.
Dette var også en dato som Ecaho kunne godta.
Det ble fra styret presisert at man også må ta hensyn til de norske deltagerne
som kommer langveisfra og som også skal delta på Blommerød. Dette var
Tommy kjent med og han lovet å tilby disse deltagere å kunne ordne
oppstalling av disse hestene i Østfoldområdet før avreise til Blommerød.
Eventuelt hadde Tommy avtalt med Vicke/Blommerød at hester til Blommerød
utstillingen allerede kunne tas imot mandag 30 juni..
Da NAHF er ansvarlig utstillingsarrangør, presiserte styret hvor viktig det var
med økonomistyring, og betydningen av sponsorinntekter. Budsjett for
utstillingen utarbeides av Tommy og fremlegges styret.

Kurs og medlemsaktiviteter 2008

3.1-06

•

Futurity Cup
9 hingster var nå klare og man ventet på en avklaring om 2 nye
hingster. Hingstelisten ble presentert og var et godt utvalg av
interessante hingster.
Hingstelisten og hingstene skal bli presentert i NAHF bladet og på web.
Nahf bladet trykker hingstelisten i januarutgaven og hingstene blir
avbildet med en ½ side hver. Samtidig blir hingstene lagt ut på web
siden.
Man besluttet å starte auksjonen på web i slutten av februar. Hver
hingst vil ligge ute tilgjengelig 1 døgn /hver , i vilkårlig rekkefølge. Man
tar sikte på en automatisk web auksjon.
Dette vil bli informert om fra webmaster.

§4

Statusrapport:
• Medlemsbladet
Medlemsbladet er klart for trykking , man venter nå på komplett
hingsteliste FC.
Det man venter på er noen bilder fra noen FC hingster og en avklaring
omkring 2 hingster.
Dette regner vi med å ha klarert i løpet av 21 januar, slik at trykking av
bladet kan skje ca 24-25 januar.

Eventuelt
7.1-08

•

Årsmøtesaker

Årsmøte dato ble satt til lørdag 29 mars. Kl.13.00
Sted : Rica Oslo Hotell, Oslo
Informasjon om dette blir omgående lagt ut på websiden.
- Regnskap og budsjett var ennå ikke klart, men kasserer regnet med å
få dette ferdig i løpet av kort tid.
Årsmøteinnkallelsen må være laget ferdig og sendes ut innen 15
februar, med alle vedlegg.
Utsendelser av giroer med medlemsavgift for 2008 må skje omgående.
- Waho trofeet 2008 skal deles ut på årsmøte. Styret besluttet å sette en
henvendelse på websiden og be om at medlemmene kommer med
forslag til kandidater snarest mulig .
7.2-08

Søknad om støtte fra NHS ble lagt fram av Styreleder. Det er søkt
om et bidrag på kr 135.500
for 2008. Med rapport av 2007. Søknad og rapport ble sendt NHS i
nov. 07.

7.3-08

Styreleder informerte om innkalling til Årsmøte i Ecaho 2-3 februar, i
Brussel.
Det er også møter i alle kommiteene , Show commitee, sport commitee,
registrary commitee.

7.4-08

7.10-07

Agenda og ny blue book forslag ble fremvist.
•
Medaljesystemet
Vedr. medaljer på utstillingen var det forslag på om man skulle dele ut
en deltagermedalje.
Dette ønsker trolig ikke initiativtagerne til medaljene og det vil være
bedre å heve grensene noe til medaljekravene. Styret bør legge frem et
forslag til årsmøte for behandling der.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
12.februar kl 17:30 på Gardermoen

For NAHF
Kathrine Litland Steffensen
Sekretær
Oslo 21.01.08

