PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
NORSK ARABERHESTFORENING 2012

15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget.
1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden.
Godkjent.
Kommentarer:
•

•

Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post da det er flere som ikke sjekker
NAHFs nettsider eller har registrert e-postadresse. Også ønske om å få giro pr. post og
ikke mail.
Dette er et kostnadsspørsmål. Forslag om å sende giro sammen med innkalling og at
dagsordenen blir lagt ut på nett.

2. Valg av møteleder.
Tommy Husebye

3. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen.
Thor Egil Øvrebotten og Tone F. Guttormsen.

4. Årsberetningen.
Etter ønske fra Terje Snellingen ble hans kommentarer til årsberetningen og sak 3 lest
høyt:
Kommentarer til årsberetningen:
1) Det medfører ikke riktighet at jeg har holdt tilbake deler av NAHF`s eiendom.
Kodebrikken/kode fra banken er utsendt i mitt navn og skal ikke overlates til noen andre.
Dette står klart og tydelig i Avtalevilkår fra DNB Connect;
"Brukere som er angitt i Tjenesteavtalen, får tildelt personlig brukerident, personlig
sikkerhetskort og en PIN- kode. Den personlige brukeridenten, PIN-koden og koden i
sikkerhetskortet må ikke oppgis eller overlates til andre. Dette gjelder også overfor
Banken."
Jeg har gjentatte ganger spurt om styret hadde ny kasserer på plass, men har aldri fått noe
svar på dette. Etter at jeg ga meg som kasserer har det kommet flere fakturaer som jeg har
betalt, senest i romjulen. Ingen har noen gang bedt om at administrasjonsrettighetene skal
overføres til noen andre. Dette hadde jeg selvfølgelig gjort med glede.
2) Begrunnelsen for at Janne Evertsen og jeg trakk oss fra styret er heller ikke riktig referert.
Brevet vi sendte styret i mai 2011 lyder som følger:
Nå har vi lest gjennom alle dokumentene og kommet til den konklusjonen at hvis
foreningen ønsker å behandle denne saken, trekker vi oss fra vervene som sekretær og
kasserer. Denne saken skal etter våres begreper IKKE BEHANDLES AV NAHF. Og vi
som styremedlemmer kan ikke være en del av dette spillet. Selv om vi vet at du ønsker denne
komitegranskningen i beste mening, syns vi det sier at vi er enig at dette må videre utredes.
Og slik vi ser det, er det ikke mer å utrede. Dette er kun etter press fra noen få medlemmer
av foreningen, som helt tydelig ikke har foreningens beste i tankene. Skulle vi miste et
titalls medlemmer pga at vi opptrer profesjonelt, så er vi sikre på at det er til foreningens
beste på dette tidspunktet.
Vi mener at vi i foreningen ikke skal mene noe som helst. Hverken for eller i mot. Det er
gjort så mange tekniske feil, at styret burde være flaue over at de fortsatt driver og roter. Vi
vil ikke være i et styre som driver med slik usportslig og uprofesjonell opptreden.

Skal vi fortsette i dette styret må dette bli en IKKE SAK.
Hilsen Janne og Terje
Kommentar til sak 3:
Nena Bjerke påstår at jeg saboterte utstillingen ved å ikke betale tolldeklarasjonen for hester
som skulle inn i Norge til NAHF´s show i Arendal 2011. Jeg ble ringt opp i arbeidstiden og
hadde ikke tilgang til pc. Vanlig prosedyre for dette har vært at alle innbetalinger til tollen er
klargjort i god tid før utstilling.
Terje Snellingen
23 .mars 2012

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•

Årsberetningen lite framtidsrettet.
Skjønner hvilke problemer styret har hatt å jobbe med.
Bådalsaken splittende for medlemmene. Styret har ikke hatt "baller" til å si at nok er
nok.
Styret har prøvd å være ryddig.
Har styret sett bort i fra Anne Bakkens vitnemål, om at hun har vært vitne til
hendelsen? DC ass. er politi på utstilling.
Har det vært møte mellom de det angår for å finne en løsning på Bådalsaken?
Svar: Det var et forsøk på å få til kommunikasjon mellom partene på utstillingen der
hendelsen fant sted, men det lot seg ikke gjøre.

5. Årsregnskap med revisors beretning:
Regnskapet fra forrige år er ikke godkjent da revisor trakk seg. Papirene ble sendt til
samme regnskapskontor og regnskapet for 2010 er revidert. Regnskapskontoret påstår
de mangler bilag som registrator har sendt til to forskjellige medlemmer av styret.
Brukt Amentor i 3 år nå, og de har ennå ikke klart å levere regnskap innen gitte frister.
Forslag:
•
•

Registrator tar regnskapet til registraturet, foreningen sparer opp mot 20 000.
Regnskapskontoret tar resten av regnskapet.
Vi vedtar regnskapet, må tenke framover.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Registrators årsberetning:
Ingen spesielle nyheter fra registrator, kun kommentar på tilbakevendende "problem"
at få bedekningslister blir sendt inn.
Kommentar:
Skulle vært årsmøtesak å betale for stutterinavn. Det ble kommentert at nye avgifter
skal godkjennes ved årsmøtet.
• Avgiften for stutterinavn er ingen årsmøtesak i år, må i så fall tas på neste års
årsmøte.

6, Budsjett for 2011
Budsjett for 2012 er ikke klart, da man ikke har hatt regnskapet for 2011. Amentor
hadde papirene med tallene til etter siste styremøte, så er ikke noe budsjett å vedta.
Kommende styre får mandat til å beslutte nytt budsjett. Det forutsettes da at dette ikke
går i minus.

7. Valg
Kommentarer:
•
•

Ønsker flere kandidater til valg, slik det er nå er det ikke valg da det bare er en
kandidat til hvert verv. Dette nevnes også i de nye vedtektene.
Vedtektene for valgkomiteen er dårlige rundt valg.

Mette Normand fortsetter i registraturet. Registraturet får mandat til å velge en
tredjeperson til medlem som skal sitte i 2 år.
Tommy Huseby velges enstemmig som nytt medlem i ankenemd.
Det ble stemt over hele lista til styret i ett, det nye styret ble enstemmig valgt.

Det nye styret er:
Leder: Bendik Hestad

Ny

valgt for 1 år

Nestleder: Jan Arild Langeid

Ikke på valg

Sekretær: Boel E. Valsø

Ny

Valgt for 2 år

Kasserer: Kamilla Berger Andersen Ny

Valgt for 1 år

Styremedlem: Tor Egil Øvrebotten Ny
Varamedlem: Odd Wilson

Ny

Varamedlem: Frode Flaten

Ny

Valgt for 2 år

Valgkomite:
Svein Svensrud

Ikke på valg

Knut Hamre

Ny

Veslemøy Nyland

Ny

8. Fastsetting av medlemskontigent og avgifter.
Styret anbefaler å beholde gjeldene kontigent og avgifter.

9. Behandling av nye saker.
Sak 1: Forslag til nye vedtekter
Enstemmig vedtatte forandringer på de nye vedtektene:
•
•
•
•

Registrator skal velges av styret.
Opprettholde gamle vedtekter om styret §9 p. 7 og 1. avsnitt §11
Ekstraordinært årsmøte hvis 30% av medlemmene forlanger det.
Inntil ekstern ankenemnd er i gang ved Norsk Hestesenter, har foreningen egen
ankenemnd.

De nye vedtektene ble ellers enstemmig vedtatt.

Sak 2: Klage på Nette Elise Bådal
Vedkommende er ikke lengre medlem i foreningen, så dette er ikke en sak for
årsmøtet. Kan være en sak for styret om det blir søkt om medlemskap. Foreningen har
heller ikke med markedsføring.

Sak 3: Karantene til Janne Evertsen og Terje Snellingen
Etter diskusjon skrev Knut Hamre en uttalelse som ble enstemmig vedtatt:

Det innføres ingen personlige restriksjoner, men årsmøtet bemerker at det var
meget uheldig for foreningens arbeid og samhold, at valgte styremedlemmer
ikke aksepterer demokratiske prosesser, som er en forutsetning for at
foreningen skal fungere.

Sak 4: Årsmøtet ta stilling til om NAHF skal inngå forlik med Nette Elise Bådal
Formann leste brev fra advokaten til foreningen og fra advokaten til Bådal. Bådal har
takket nei til forlik fra foreningen pålydende kr 8000. Bådals forlikstilbud til
foreningen er at advarselen blir tilbaketrukket med orlyd at advarselen var gitt på
feilaktig grunnlag og at NAHF betaler kr 25 000 advokatavgiftene hennes pålydende
ca kr 31 000.
Kommentarer:
•
•
•
•
•
•

DC ass. er vitne, skal dette overses?
Foreningen kan fatte vedtak om at det ikke skal diskuteres mer om saken i
foreningens fora.
Har foreningen råd til å gå til sak?
Medlemmene det går utover, vise at man ikke finner seg i at medlemmer
oppfører seg slik.
Bådals eget valg å kontakte advokat istedenfor ankenemd.
Foreningen legge saken død? Forliksrådet?

En person måtte forlate årsmøtet før denne avstemningen.
Det ble stemt over forlik med Bådal. 11 stemte mot og 3 blanke stemmer.

Årsmøtet mener saken er korrekt behandlet. Styret var berettiget å gi advarselen.
Årsmøtet anser også advarselen for å være en mild reaksjon.

For NAHF
Boel Elisabeth Valsø

Thor Egil Øvrebotten

Tone F. Guttormsen

