Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Tirsdag 16.09 2008 kl. 17:00 Rica Oslo Hotel
Tilstede:

•

Tore Nikkerud

•

Marit Rakvaag

•

Marte Rude

•

Mette Normand

•

Hege Guldager

•

Anne S. Bakken

•

Siri Hagen

•

Terje Snellingen

Fraværende:

Paragraf/

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Tore Nikkerud
Valg av referent: Anne S. Bakken

§3

Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:
•

Ingen anmerkninger til innkallingen eller referater.

1.1-08

Utstillinger 2008:
•

NAHF’s Int. B-show 28-29 juni 2008
Tommy Huseby kunne ikke komme – innkalles igjen til neste møte.

•

NAHF’s Nat. C-show 23-24 august 2008
Stort sett gode tilbakemeldinger på showet, men flere reaksjoner på at
det ikke var deltagerpremier til alle. Ved ”Breeeder’s evening” på
lørdag var det noe mangler; maten kom for sent, duker kom etter at
folk hadde satt seg, salt og pepper manglet med mer. Det ble heller
ikke ryddet på etterpå – det ble gjort av medlemmer utenfor
utstillingskomiteen. Rideklubben som skulle hjelpe var der kun
torsdag og søndag – behov hver dag.

•

Generelt om show og bruksklasser i 2009:
Styret vedtar enstemmig at det kun skal arrangeres et show i 2009 –
Int. B-show. Tiltross for gjentatte henstillinger til medlemmene om å
delta på årets Nat. Championship, ble det bare 29 hester på showet (da
er hester som var strøket, føll og vallaker, som ikke er ECAHO-klasser
trukket fra.) Dette er alt for lite med tanke på tiden og pengene om
legges ned. Derfor er det bedre å legge disse ressursene over på int. Bshowet, slik at nivået fra i år opprettholdes, og aller helst heves ennå et
hakk. Samtidig oppfordres det til at det blir arrangert regionale
endags- show (ikke ECAHO) rundt om i landet. Det lages en
”brukerveiledning” som evt. arrangører kan bruke. Det kan søkes
NAHF om støtte til slike arrangement.
For å fortsette med rideklasser foreslås det at vi arrangerer en
helgesamling – kanskje med instruksjon fredag og lørdag, og avslutter
med stevne på søndag. Tid, sted, oppslutning mm. blant medlemene
undersøkes.
NAHF skal også distanseritt med klassene 20 og 40km clear round og
60 km fri fart, som utvidet klubbstevne. Mette, Siri, og Anne
undersøker egnede stevneplasser og løyper i ”sine” områder. Om det er
mulig å få organisert ett i løpet av høsten prøver vi det, i tillegg til ett i
2009.

§4

Statusrapporter:
•

•
•
•

Økonomi og medlemsregister: Økonomien er bra, men stort
underskudd på vårt Int. B-show. Anne setter alle som ikke har betalt
medlemskontingenten for i år som passive før neste blad sendes ut –
de som ikke henvender seg/betaler innen utgangen av året regnes for
utmeldt i 2009. Det er også endel ubetalte fakturar på annonser etc. –
purringer sendes ut.
NAHF-shop: Prøve å starte med salg via web fom midten av oktober.
Web-master: God aktivitet, og god tone på forumet.
Redaksjonskomitè: Hanne og Hilde Wam har sagt seg villige til å
overta redaktøranvaret for bladet, og dette vedtas av styret. Flere
medlemmer har meldt seg villge til å være med i komitèen. Hanne og

•
•
•

Hilde inviteres til neste møte.
Medlemsbladet: Tiden er knapp for en oktoberutgave, men et
”julenummer” bør være mulig.
Registatur: Astrid jobber fortsatt med systemet. Hun kommer med
rapport før jul.
Nytt fra Echao:

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.2-08

•

Futurity Cup 2008:
3 hopper er konstatert drektige, og 2 har fortsatt mulighet. Det har
vært en del problemer i år – vanskelig å få hopper drektige, problemer
med leveranser av semin mm.
Kontrakten endres, slik at kjøper har levende føll garanti. I tillegg skal
det lages en ”guideline” som forklarer fremgangsmåte for bruk av
fersk/frossen semin, hva man kan forvente seg av utgifter, og tips og
råd om forsendelse av semin og kontakten med hingsteeierene.
NAHF kjøper inn 2 containere, som kan lånes om det blir problemer
med å få frossen semin tilsendt – Mette undersøker om pris.
Mette skal være kontaktperson for FC-budvinnerene.
Påmeldingsavgiften er foreslått satt ned fra 5000,- til 3000,- (slik det
var i første runde), og styret vedtar dette enstemmig.
Det er mottatt klager på FC-bedekningene fra Veslemøy Nyland med
krav om refusjon av penger på El Ninjo bedekningen for ikke å ha
mottatt semin, og hjelp til å få tilsendt mer semin ihht. kontrakten/
evt. refusjon for brudd på kontrakten på Ekstern. Styret vedtar 5 mot 1
(Anne) at refusjon ikke er mulig. Styret vil sørge for at Veslemøy vil få 2
bedekninger til neste år. Mette skriver brev og sender til Veslemøy om
styrets vedtak.
Budvinnere som ikke fikk drektige hopper i år, men forsøker igjen
neste år med samme hingster kan delta i FC-2009 uten å betale ny
påmelingsavgift.

3.1-09

Fullstendige resultat for TOP–10 i FC-klassen vedtas lagt ut på web.
•

Futurity Cup 2009.
Det vedtas at Futurity Cup skal arrangeres hvert år, med 8 gode
internasjonale hingster med meritter. Minstebeløp på hingstene er
7500,-. Offentliggjøring av hingstelisten og auksjonen bør holdes i
januar.

Eventuelt:
7.7-05

•

Hingstekatalogen:
Hingstekatalogen blir kun liggende på web, med mulighet for å skrive
den ut. De som ikke har mulighet for dette, kan få den tilsendt for 150,kr. Det skal informeres om dette i neste medlemsblad.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:

28.oktober 2008 kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo

For NAHF
Anne S. Bakken
Sekretær
17.09.08

