Referat styremøte 28.02.2016
Tilstede:

Tone Guttormsen
Christine Keyser
Rita Snellingen
Birgitte Junker
Boel Elisabeth Valsø

Frafall:

Lene Hammeren (møterett)
Flemming Meland
Anette Moi

1. Valg av møteleder og referent.
Boel er møteleder og referent.
2. Status forening v/kasserer.
Foreningen har 132 gyldige medlemmer. Tone tok over
medlemslistene/medlemsansvaret fra Boel i januar, da det er lettere om
medlemslistene er sammen med regnskapet. Kasserer får bedre oversikt. Det er 16 nye
som har meldt seg inn siden 3/10.
Foreningen har kr 24 400,- på foreningskontoen, kr 116 000,- på sparekonto og kr
52 400,- på Felleskjøpetkontoen. Foreningen er ikke medlem i Felleskjøpet, det kan
derfor hende at kontoen avsluttes i løpet av året.
Info fra registrator:
2015:
26 nyregistreringer
15 importer
7 eksporter
14 avlivet
38 eierskifter

2016 så langt:
0 nyregistreringer fullført, 11 under behandling fra tidligere år hvorav 5 fra 2015
2 importer
2 eksporter
2 avlivet
7 eierskifter
3. Regnskap 2015
Er noen ubetalte annonser fra begge medlemsblad, i tillegg er det noe utestående fra
showet. De som ikke har betalt annonser vil ikke kunne kjøpe nye før gammel gjeld er
betalt.
Gamle ubetalte kundefordringer skal ikke være med i nytt regnskap, men blir allikevel
liggende i regnskapsprogrammet Mammut.
4. Budsjett 2016. Foreningen som helhet og show 2016.
Gått igjennom budsjett for foreningen og for show. Dette legges frem i agenda for
årsmøtet.
5. Utstilling 2016
Utstillingskomiteen vil i nærmeste fremtid ha møte med anlegg for å spikre avtale.
Breeders vil arrangeres av anlegg og ikke av NAHF.
Utstillingskomiteen ser om vi kan finne en billigere leverandør på medaljer. Det vil
være loddsalg på utstillingen.
6. Arbeidsfordeling årsmøte
Boel skriver årsberetning/agenda og tar med pc. Christine tar med kortleser. Rita (og
Linda Jerdal?) baker.
Premiene til araberhestcupen og WAHO-trofeet deles ut på årsmøtet. Boel tar ansvar
for plakett på trofeet. Tone har bestilt sjabraker og Lene får de brodert.
7. Valg
Gjennomgang av valgkomiteens innstilling. Denne legges fram i agenda for årsmøtet.
8. Medlemsblad
Styret ønsker to utgaver pr år, juni og desember. Redaktør Anne Bakken har ikke
mulighet for å bidra før etter bacheloroppgave. Styret vil prøve å høre om
medlemmene ønsker å skrive artikler gjennom facebook. Christine ønsker ikke lengre
å sitte i bladkomité, Tone tar over som styrets representant.
9. Utstillingskurs med Matilde Fischer
Utstillingskurs hos Rita 2/4, kurset går over en dag. Info legges ut på facebook så fort
som mulig.
10. ECAHO AGM
Christine reiser førstkommende torsdag. Møtet går over fredag, lørdag og søndag.
Christine legger fram araberhestcupen i Sport Commission.

11. Utbetaling av premier i Araberhestcupen 2015
En av hestene på topp 7 er ikke registrert på reell eier. Pengene utbetales når hesten er
omregistrert. I statuttene for araberhestcupen 2016 må det skrives at hesten må være
registrert på reell eier, da det er eier av hesten som får pengene.
12. Araberhestcup 2016
Små justeringer på cupen er skissert i søknaden til NHS om avlsfremmende midler.
Styret har ingen videre innspill. Cupen kjøres for 2016.
13. Sentralt hesteregister
Skal man gjøre noen tiltak for at importerte hester ikke skal havne hos NHS i stedet
for stamboken med status som fullblodsaraber? Dersom hesten skal brukes i avl og
stambokføres må den til oss, ellers er det opp til importør å avgjøre om de heller vil
registrere hesten hos NHS. Styret må promotere fordelen med å registrere hos oss, få
det mer synlig. Info må ut på nettsiden og facebook. Ønskelig at Lene kontakter NHS
for å høre om de kan henvise til oss for registrering av fullblodsaraber.
14. Brev fra tidligere medlem
Christine tar ansvar for å skrive svar.
15. Visma e-accounting
Vi har ikke byttet til Visma e-accounting. Kostnaden pr. år oppgitt på forrige
styremøte inkluderte ikke bankintegrasjon, samt at utsendelse av faktura/integrering av
medlemsliste ikke var funksjonelt. Vi fortsetter derfor med Mammut som er gratis.
16. Utbetaling av midler til utdannelse
Kr 5000,- var satt av til utdannelse. Har mottatt søknad fra Anne Bakken og Christine
Keyser som begge er blitt DC i Blue Book. Summen deles på disse.

