
Referat fra årsmøte i  
Norsk Araberhestforening 

29. mars 2008 
 

Foreningens leder, Tore Nikkerud, ønsket velkommen, og det ble foretatt opptelling 
av fremmøtte – 32 stk. hvor av 29 stk. er stemmeberettiget. 
 
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden: 

- Godkjent 
 

2. Valg av møteleder: 
- Tommy Huseby foreslås og velges 

 
3. Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen: 

- Hege Guldager og Marte Rude foreslås og velges 
 

4. Årsberening: 
- Tore Nikkerud leser årsberetningen i sin helhet. 
*kommentar: Styret har tross alt jobbet godt. Webmaster har gjort en 

meget god jobb bl.a veldig bra FC-auksjon. 
*kommentar: Bør ta med antall deltagende hester på foreningens 

arrangement – interessant rent statistisk. 
*kommentar: Hva skal gjøres for å få Nat.championship opp som en 

”happening” i foreningen. (Åpnes ikke for diskusjon her, 
men tas opp etter at årsmøtet er avsluttet.) 

 
- Astrid Kentsrud informerer om status i registarturet;  

* Nytt datasystem er snart klart – gjenstår noe arbeid før det kan 
prøves ut.  

* Ny stambok (1998-2006) antas ferdig i løpet av året. 
* Astrid trekker seg som registrator når systemet og stamboken er 

klar. 
 

5. Årsregnskap med revisors beretning: 
- Godkjennes, og Terje Snellingen berømmes for en meget god jobb. 

 
6. Budsjett for 2008: 

- Godkjennes 
*kommentar: Lite penger er bevilget til ny stambok – innbundet utgave 

blir for kostbart. 
 

7. Valg: 
- Møteleder ber om avstemming under ett – om det ikke er innsigesler på 

valgkomitèens innstilling. 
- Innstillingen godkjennes enstemming. 
*kommentar: Valg av revisor er glemt fra agenda 
- det vedtas at det nye styret kan velge ny revisor ved første styremøte. 



 
 

 
8. Behandling av forslag fra styre og enkeltmedlemmer: 

 
Sak 1: Vedrørende NAHF’s medaljer: 
Flemming Meland informerer om historien til medaljene. Opprinnelig var 
hensikten at medaljene skulle være et kvalitetstempel på norske araberhester. 
Innføringen av 20 poengskalaen medførte til at det ble lettere å få høyere 
poengsum, og majoriteten mottar derfor gullmedalje. Det ble også kommentert 
hvorvidt europeiske deltagere har noe forhold til medaljene og dens inndeling 
(gull, sølv og bronse) da dette er et ”særskandinavisk” system. 
Det kom inn 3 nye forslag i tillegg til styrets 2 eksisterende forslag hvor av ett er å 
ikke endre systemet i det hele tatt. 
Det ble derfor en avstemming om endring skal gjøres eller ikke, og flertallet 
ønsker at systemet forsetter som det er pr. i dag. 
 
Sak 2: Registrering av NAHF i enhetsregistret: 
Vedtatt 
 
Sak 3: Publisering av bilder gjennom NAHF’s blad og hjemmeside: 
Årsmøtet anmoder om at hesteeier selv kan sende inn bilder som kan brukes. Det 
vil bli en krevende jobb om tillitsvalgte skal skal be om godkjenning hver gang. 
Likevel henstilles det til å bruke skjønn, og vise forståelse for hvilke bilder som 
blir brukt.  
 
 
 
For NAHF 
 
Anne S. Bakken 
Sekretær 
15/4-2008 
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