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Sak 11/2019 Årsmøte 2020
Årsmøtet holdes 14.3.20, Scandic Oslo City.
Leder, sekretær og kasserer er på valg, det er også varamedlemmer.
Vi har ingen valgkomité fra forrige årsmøte, og styret fikk i oppgave å finne deltagere til valgkomité.
Vi planlegger medlemsmøte etter årsmøtet, og undersøker muligheten for ekstern foredragsholder med
relevant tema.
Sak 04/2019 Vedtekter
Vi har utarbeidet forslag til vedtektsendringer som styrebehandles i neste møte.
Sak 12/2019 Kostnadsdekning for styremedlemmer
Diskusjon om hvorvidt NAHF bør dekke faktiske reisekostnader for styremedlemmer når det gjennomføres
fysiske styremøter.
Sak 13/2019 Retningslinjer for styrearbeidet i NAHF
Diskusjon om hvorvidt vi trenger retningslinjer for styrearbeide. Ikke avklart.
Sak 08/2019 Utstilling AGR
Vi oppnådde et lite overskudd fra utstillingen, som overføres til et «utstillingsfond» for senere bruk. Årsak
til overskudd er mer sponsorinntekter og flere deltagere enn budsjettert, samt god kostnadskontroll.
AGR og NPA har informert om at de gjerne samarbeider med oss en annen gang også.
Vi kunne med fordel ha vært flere personer som jobbet på lørdagen, da det ble mye arbeide på enkelte.

God erfaring med å holde arrangementet innenfor styret, til en annen gang ønsker vi å ha tilsvarende
involvering av styremedlemmene.
Det fungerte godt med én dommer.
Sak 14/2019 Utstilling 2020
VI vurderer å ha nasjonalt ECAHO show i 2020, forutsatt at vi kan gjennomføre på samme måte som i 2019
mtp organisering, DC, dommer og bruk av AGR.
Eventuelt arrangeres regionale utstillinger som i 2017.
Sak 03/2019 Medlemsblad
Det mangler to reportasjer før bladet kan gis ut. Vi ønsker bladet ut før jul.
Sak 15/2019 Araberhestcup
For å få bedre fordeling av arbeidsoppgaver flyttes oppgaven med oppdateringer internt i styret.
Sak 05/2019 Avslplan
Arbeidet med denne har blitt nedprioritert til fordel for utstillingen i august. Overføres til 2020, men det
jobbes med å få denne tidlig på året for å rekke godkjenning før eventuell kvalitetsbedømming. Det var
nyttige diskusjoner rundt dette i møtet.
Sak 16/2019 Aktiviteter 2020
Forslag om medlemsmøte, utstillingskurs, galoppkurs, avlsseminar, show eller regional utstilling
Sak 17/2019 Oppgaver i 2020
IT-sikkerhet og organisering av data.

