

Referat fra Styremøte i  

Norsk Araberhestforening 
SKYPE den 27. oktober 2013 kl. 16:00

Tilstede: 
Boel Elisabeth Valsø 
Thor Egil Øvrebotten 
Christine Keyser 
Kathrine Litland Seffensen 
Tone Guttormsen (møterett) 
Ikke møtt: 
Kamilla Berger Andersen 
Møtet begynte kl. 16:10 
Møteleder: Valsø 
Referent: Keyser 
Ingen innvendinger i forhold referat fra forrige styremøte, eller innkallingen. 
1.2 - 2013 NAHF´s Jubiléumsutstilling 2014 
AGR i Arendal er ikke lenger aktuell som utstillingsplass, grunnet blant annet tildelig av 
"Breeders 2014" samt andre arrangementer. NAHF søker ECAHO om datoen 19-20 juli 
2014, utstillingsplass er foreløpig uavklart. Linnesvollen/Drammen og Lefdals Rideskole/
Tønsberg er aktuelle kandidater. Det er en forutsetning for en utstillingsplass at det er 
tilrettelagt for hestehold, samt at det er mulighet for å flytte arrangementet innendørs.  
1.4 - 2013 Nasjonalt C-show, søknad fra VIBA 
VIBA ønsker å arrangere et show i samarbeid med NAHF, men noe uklart hva dette 
innebærer for foreningen. Søknaden er enstemmig tatt til følge. Søknadsavgiften til 
ECAHO sponses av NAHF.  
Forslag om å oppfordre arrangører av uoffisielle utstillinger til å arrangere ECAHO 
affilierte show, dette for å sikre en kvalitetsgodkjenning av selve utstillingen, blant annet 
ved bruk av internasjonale godkjente dommere. Med utgangspunkt i midler tildelt av NHS 
for 2014, ønsker NAHF å sponse ECAHO affilierte utstillinger. Boel tar kontakt med 
Tommy Husebye og Veslemøy Nyland vedrørende dette.  
Statusrapporter 
Økonomi - status konto:  FC - Intet levert fra kasserer 
    Medlemskonto - Intet levert fra kasserer 
    Registratorkonto - Intet levert fra kasserer 
     
Medlemsregister - per 25. oktober 2013, 126 medlemmer. 



Registratur - intet spesielt å meddele, bortstett fra at PCen til NAHF/Registrator har 
kræsjet, mulig at ny PC må anskaffes. Ragnhild Øvrebotten har sagt ja til å sitte som 
registrator fra april 2014. Enstemmig godkjent.  
Webmaster/Webkomité - intet å meddele. 
Medlemsblad/Redaksjonskomité - det har vært svært vanskelig for redaksjonskomiteen å 
skaffe til veie artikler til medlemsbladet, da flere som har sagt de skal bidra ikke har fulgt 
opp dette. Det er per i dag ikke nok artikler til å fylle et fullverdig medlemsblad.  
Nytt fra ECAHO - ikke mottatt referat fra forrige møte.  
NHS - vært vanskelig å komme i kontakt med aktuelle dommere for kåringsgruppa 2014.  
3.13.03.13 Beste Allroundaraber 2013 
Ikke mulig å komme i kontakt med Lene Hammeren, fortsetter med å prøve og oppnå 
kontakt.  
3.1 - 2013 Kurs og medlemsaktiviteter 2014 
Forespørre medlemmer på nettet om det er aktiviteter som ønskes arrangert i 2014. 
Forslag om at NAHF arrangerer et utstillingskurs.  
FC-Cup 2012/2014 
Intet å meddele. Purring sendes. 
5.13.01.13 Div. utestående  
Sendt purringer, ikke mottatt svar. 
4.1 - 2013 Kalender 2014 
Avventes.  
4.8 - 2013 Varebeholdning, status  
Litland har ikke fått vært på AGR. Øvrebotten skal hente div. rekvisitta hos Anne Bakken. 
Div. premier hos Guttormsen. Forslag om at vi beholder lageret i Hokksund, da det viser 
seg å være vanskelig å få tømt/fraktet varene til annet lager. Forespørr Berger Andersen 
om hun kan foreta en vareopptelling i Hokksund.  
4.9 - 2013 Sponsorshippakker  
Intet nytt å meddele. 
9.13.01.13 NAHF´s medlemskap i NRYF 
Avviklet v/NRYF grunnet manglende innbetaling av medlemsavgifter og engasjement fra 
NAHF. 
4.18 - 2013 Forslag om samarbeid  
Ikke mottatt svar på formell forespørsel fra NAHF, fra verken SAHF eller DSAH, ikke 
aktuelt per nå å følge opp dette videre.  
Eventuelt:  
Etter gjennomgang av medlemsregisteret viser det seg at medlemmer med verv i 
foreningen ikke har betalt medlemsavgiften for 2013, og dermed ikke er medlem av 
foreningen per utgangen av august 2013. Da det ikke er anledning til å stemme ved et 
årsmøte uten å ha betalt medlemsavgiften, finner heller ikke styret det naturlig at man skal 
kunne inneha et verv i foreningen uten å være medlem. De det gjelder vil få en mail med 
forespørsel om det fortsatt er ønskelig å være medlem av NAHF. 



Styremøtet avsluttet kl. 17:30. Nytt møte foreløpig satt til 17. november 2013 


