
 

STYREMØTEPROTOKOLL 

Norsk Araberhest Forening 

 

 
Møtested: Skype 

Møtedato: 1. desember 2010  Tid: 20.00  
 

 

Innkalt:   Navn:     Forfall:    

Funksjon: Leder  Marit Rakvaag  

  Nest Leder Nena Bjerke         

  Medlem Mette Normand    

  Medlem Ingrid A. Waage  

  Medlem Marte Rude –  overtatt for kasserer 

     

    

 

Agenda 

 

1) Godkjenning av referat og innkalling 

2) Status: Brev og meldinger, økonomi, medlemsregister, registratur, medlemsblad, ECAHO 

3) Futurity cup 

4) Brev fra Yvonne Sandmo ang premiering og plassering av show  

5) Endring i avlsplanen 

6) Kurs og plan for 2011 

7) Innhabilitetsforslag fra Ingrid A. Waage –  (vedr. sak 7.1.10) 

8) Evt. 

 

 

 

Sak  1:  

§3 - Godkjenning av innkalling og referat:  

Legges til på referat fra styremøtet 9.11: 

• To av styremedlemmene ønsker at en redegjørelse om hendelsen i Arendal publiseres på 

forumet. Det ble ikke flertall for dette i styret. 

• To av styremedlemmene foreslo at svaret på brev til Linda Stensrud publiseres på forum. 

Tas opp som sak under eventuelt på dagens møte.  

Referat godkjennes etter dette.  

 

Innkalling ikke godkjent ettersom den ikke var sendt ut til styremedlemmene.  

Dette pga teknisk feil som ikke ble oppdaget før møtet var satt.  

 

 

 Sak 2:  

§4 – Statusrapporter 



Brev og meldinger: 

• Brev fra Yvonne Sandmo – tas opp i punkt 5.   

• Brev fra medlem som har fått brev ang klager (ref. sak 2, punkt 2 – referat 6/8-10). Ønske om kopi 

av alle klagene som er kommet. Dokumentasjon kan ikke leveres ut.  Marte skriver et svar på 

brev, sendes av Marit. 

Økonomi: 

Medlemsbladet ble mye dyrere enn planlagt – dette pga tykkere blad enn planlagt.  

 

Medlemsblad: 

Bør ha et lite medlemsblad rundt jul/nyttår. Gjerne et lite. Vi har mye stoff klar til bladet allerede.  

Høre med Hanne og Hilde? – Marit kontakter dem.  

 

ECAHO:   

Misstillitsforslag mot leder i ECAHO – Willy Luder. Innkalling til uoffisielt møte på fredag 

10.desember kl.16.00 i fm VM- Paris. Nena og muligens Marit deltar på møtet.  

 

Medlemsregister: 

Nye medlemmer i NAHF sport. Listen over hvem som skal ha Hestesport må oppdateres.  

 

 

 

Sak 3: 

Saksnummer 2.6.10 - Futurity cup  

Tommy informerer om vanskeligheter med å få tak i hingster og ønsker derfor å trekke seg fra 

jobben. 

Mette og Nena har jobbet med å finne flere hingster og har flere forslag. De jobber videre med 

saken. Ønskelig at alle i styret sender forslag til hingster innen en uke. Nena og Mette vil deretter 

jobbe videre med listen. VM i Paris kan være en god arena for å ”sanke” hingster – Nena skal dit.  

Ønskelig å sette opp en årsmøtesak ang at det er for mange å ha 5 personer i FC-komitè. Det har 

vist seg å være svært vanskelig å få en så stor komité til å samarbeide.  

 

Sak 4:  

Saksnummer 14.1.10 - Brev fra Yvonne Sandmo ang premieringer på show, samt plassering av  int. 

B-show 2011.  

 

Forslag om å premiere bla ”Best Head” og gjerne flere klasser. Yvonne har allerede premier som 

hun kan sponse denne premieringen med. Styret synes dette er et veldig godt forslag. Tas med 

videre til show-komitè og videre planlegging av show.    

Brevet inneholder også en klage på at vi har lagt showet i 2011 til AGR. Argumenter for å endre 

plassering er bla lang reisevei for flere av medlemmene våre.  

Diskusjon rundt plassering av showet. Problematisk å finne egnet sted sentralt, Linnesvollen 

ønsker ikke å ha oss. Ettersom showet er allerede meldt inn til ECAHO er det ikke gunstig å flytte 

dette. Styret føler at AGR fremdeles er beste plassering. Dette kan evt evalueres etter showet 

2011. Klagen tas til etteretning. Ingrid skisserer et svar til Yvonne.  



 

 

Sak 5:  

Saksnummer 8.4.10 - Endring i avlsplanen 

Frist for endringer i avlsplanen er satt til mai 2011. Mette jobber videre med saken.  

 

Sak 6:  

Saksnummer 15.1.10 - Kurs og plan for 2011 

Nena har vært i kontakt med Eric Dorssers ang showkurs – ikke noe konkret svar enda. 

Tømmekjøringskurs – Monserud (Ringeriket) kan være en god arena. Undersøke 

kursarrangør – Marit kontakter ponniavlsforeningen for forslag,  Nena kontakter en 

kursholder hun kjenner. 

Marit har vært i kontakt med flere medlemmer ang ridestevner i 2011. Ønsker å arrangere en 

”cup”. Positiv respons på forslaget. Forslaget går på 4 stevner i året – med langsiktig plan på å 

få til NAHF-cup på nasjonalt show. Marit jobber videre med dette.  

Promotere araberhesten; Hva med Oslo Horse Show? Ha ”stand” med brosjyrer ol. Hva med 

AEG også?  

Hva med å undersøke om det kan være ønskelig fra OHS’s side å ha en oppvisning av Heidi 

Kragstad og Poirot? Kunne også vært en idé i intervjuet noen av våre beste distanseryttere. 

Ingrid kontakter OHS.  

 

Sak 7:  

Saksnummer 16.1.10 - Innhabilitetsforslag fra Ingrid A. Waage 

Styremedlem Ingrid A. Waage ønsker å erklære seg innhabil i saken ang advarsel sendt til 

medlem – ref sak 7.1.10.  

Ingrid forklarer kort om grunnen til ønske om innhabilitet.  

Nena påpeker at ønske om innhabilitetsønske kommer altfor sent, og derfor ikke kan ha 

tilbakevirkende kraft.  

Ønsket fra Ingrid er ellers ok for styremedlemmene, Ingrid er derfor fra nå av innhabil i 

saken.  

 

 

Sak 8:  

Eventuelt. 

• Diskusjon vedrørende hvor vidt saken ang advarsel til et medlem (ref sak 7.1.10) bør gjenopptas 

og stemmes over på ny.  

3 av medlemmene i styret ønsket dette, dette etter ønske fra anklagede selv.  

Ettersom 1 av styremedlemmene har erklært seg innhabil i saken, blir det 2 mot 2 på dette 

forslaget. Forslag  om å sende saken videre til ankenemnden for deres gjennomgang og 

veiledning. Styret er enige i at dette er en god idé. Marit kontakter ankenemnden, og sender 

dem nødvendig dokumentasjon.  

 

• Diskusjon ang om styreleder har dobbeltstemme i saker hvor det er uenigheter i styret. 

Finner ingenting om dette i NAHF’s vedtekter. Dette bør tas opp som en årsmøtesak.  



• Det ble foretatt avstemming ang hvor vidt svarbrevet til Linda legges ut på forumet. Resultat 

av avtemming ble 4 mot 1. Brevet legges derfor på nett.  

• Styret diskuterte hvor vidt ankenemdens funksjon bør utvides. Settes opp som sak for 

årsmøtet.  

 

Neste møte:  avtales på mail i etterkant av møtet 

Sted: Skype 


