Referat fra Styremøte i

Norsk Araberhestforening
Tirsdag 28.10 2008 kl. 17:00 Rica Oslo Hotel
Tilstede:

Fraværende:

Paragraf/

•

Marit Rakvaag

•

Marte Rude

•

Mette Normand

•

Hege Guldager

•

Anne S. Bakken

•

Terje Snellingen

•

Siri Hagen

Sak

Saksnummer
§1

Møtet begynte kl. 17:00.

§2

Valg av møteleder og referent:
Valg av møteleder: Marit Rakvaag
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 og NAHF’s Nat. C-show
23-24 august 2008
Grundig gjennomgang av begge showene på neste styremøte.
Tommy Huseby innkalles på nytt.

•

Generelt om show 2009:
Utstillingskomitèe må på plass – Christine Keyser foreslås spurt om å
påta seg ledervervet. Legge ut forespørsel på web om noen ønsker å
være med.
Det har kommet flere negative tilbakemeldinger på at et er vedtatt kun
et show i 2009 – medlemmer rundt omkring i landet oppfordres derfor
til å arrangere regionale show istf. På sikt vil dette forhåpentligvis
kunne øke interessen, og vi på nytt kan arrangere Nat. Championship.

§4

Statusrapporter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi:
Medlemsregister:
NAHF-shop: Anne kontakter Siri for å få varene lagt ut på web.
Web-master:
Redaksjonskomitè: Hanne og Hilde Wam informerte om arbeidet med
utgivelsen av bladet.
Medlemsbladet: Endel stoff er på gang. Mulighet for rubrikk annonser
til 100,- for medlemmer.
Registatur:
Nytt fra Echao: Har vært et møte- referat tilsendes NAHF.

Kurs og medlemsaktiviteter:
3.2-08

•

Futurity Cup 2008:
Styret omgjør vedtaket i saken vedrørende Veslemøy Nyland’s El
Ninjo-bedekning. El Ninjo var/er ikke EU-godkjent for tapping og
forsendelse av semin, og skulle derfor ikke ha vært med i auksjonen.
Derfor velger styret å tilbakebetale Veslemøy Nyland for bedekningen
+ omkostninger (mot kvittering) for utgiftene hun har hatt på hoppen i
forbindelse med inseminering. Mette kontakter Veslemøy.

3.1-09

•

Futurity Cup 2009:
Arbeidet med å skaffe hingster er i gang.
Styret ønsker at det blir opprettet en egen FC-komitèe, som skal jobbe
med å skaffe hingster, vurdere dagens kontrakt mm. Lederen skal
komme med forslag til styret om flere medlemmer. Forslag til
endringer etc. skal forelegges styret, som behandler sakene.

3.?-08

•

Dommerkurs i regi av Norsk Hestesenter:
Titti Hamre, Nena Bjerke og Mette Normand skal på opptakprøve for
ekstriørdommerutdanning.

3.2-09

•

Utstillingskurs og seminar - vinter/vår 2009:
Arbeide for å få arrangert en helgesamling med både showtrening og
seminar. Forslag på å få Eric Dorssers til å ha showdelen, og Donald
Duke til å holde seminar.

3.?-08

•

Ridehelg hos Titti:
2 økter pr. dag med et lite avslutningsstevne på søndag. Titti sponser
premier. Mulighet for oppstalling og overnatting hos Titti. Pizzakveld
på lørdag med foredrag om St. Hippolyt fòr med Elin Ellingsen.
Min. 6 – maks. 16 deltagere. Denne samlingen vil arrangeres utpå
nyåret.

3.3-09

•

Distanseritt i regi av NAHF:
Det ser ut til å være mulighet for et ritt i Tomter og et i Høland (hos
Tom og Torunn Rolfsson) – begge på høsten.
Anne undersøker mulighetene for å arrangere et ritt på vårparten i
Eidskog.

Eventuelt:
7.3-08

•

Statutter for ”BESTE NORSKOPPDRETTEDE”:
De opprinnelige statuttene har kommet til rette, og prisen ble opprettet
for å stimulere oppdretterne i Norge. Det viser seg at disse statuttene
ikke er fulgt på noen år, og derfor vil styremøtet forelegge statuttene
evt. med endringer for årsmøtet.
Marit sender Nena Bjerke en mail med informasjon.

§5

Neste dato for styremøte i NAHF:
01.desember 2008 kl 17:00 på Rica Oslo Hotell, Oslo

For NAHF
Anne S. Bakken
Sekretær
10.11.08

