
 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I 

NORSK ARABERHESTFORENING 2013 

 

9 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 

1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. 

  Godkjent. 

 

2. Valg av møteleder. 

 Kamilla Berger Andersen 

 

3. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen. 

 Hilde Sæter Bjørkli og Christine Keyser 



 

4. Årsberetningen. 

 Årsberetningen fra styret og registrator ble opplest. 

 Kommentarer: 

 Synd at søknaden til Starum ikke ble sendt inn, disse pengene hadde kommet 

godt med. 

 Styret lover at søknaden vil bli sendt inn i god tid i år. 

 NAHF kan om vi fortsatt er medlem i NRYF få midler derfra.  

 Det koster å være medlem i NRYF, midlene er mindre enn at dette lønner seg. 

 Det har vært vanskelig å få kontakt med og svar fra styret.  

 

5. Årsregnskap med revisors beretning: 

 Regnskapene er i år ført av kasserer og registrator, dette har spart foreningen for kr 

 30.000-. Kasserer leverte ut saldobalansen til de oppmøtte. 

 Regnskapene ble godkjent og vedtatt uten kommentarer. 

 

6, Budsjett for 2011 

 Budsjett for 2013 er godkjent. 

 

7. Valg 

 Det ble stemt over de forskjellige vervene etter tur, alle ble enstemmig valgt 

 

 Det nye styret er: 

 Leder: Boel Elisabeth Valsø   Ny  valgt for 1 år 

 Nestleder: Thor Egil Øvrebotten  Ny  valgt for 2 år 

 Sekretær: Christine Keyser   Ny  Valgt for 1 år 

 Kasserer: Kamilla Berger Andersen  Gjenvalg Valgt for 2 år 

 Styremedlem: Kathrine L. Steffensen Ny  Valgt for 1 år 

 Varamedlem: Bendik Hestad   Ny  Valgt for 1 år 



 Varamedlem: Frode Flaten   Gjenvalg Valgt for 1 år 

 

 Valgkomite: 

 Knut Hamre    Ikke på valg 

 Veslemøy Nyland   Ikke på valg 

 Nena Bjerke    Ny 

 

 Registraturet: 

 Siri Hagen (registrator)  Ikke på valg 

 Mette Normand   Ikke på valg 

 Elin Ellingsen    Ny 

 

 Ankenemd: 

 Hilde Sæter Bjørkli 

 Tommy Huseby 

 Vigulf Solli    Gjenvalg 

 

8. Fastsetting av medlemskontigent og avgifter. 

 Styret anbefaler å øke avgiften med kr 100,- 

 6 for og 3 mot, avgiften vil derfor øke til neste år. 

 Kommentarer: 

 Man får lite igjen for å være medlem i foreningen, man må i år bevise at bladet 

kommer ut regelmessig. 

 Kr 100,- utgjør ikke så mye for de fleste. Ting blir dyrere og foreningen har 

ikke økt avgiften på flere år. 

 

9. Behandling av innkommende saker. 

 Sak 1: Årsmøtet vedtar at vi skal ha 3 varamedlemmer 



 Enstemmig nei. Det er vanskelig å få nok personer i styret fra før, og det er viktig at vi 

 får tak i folk som er engasjerte 

 

 Sak 2: Varamedlemmene deles inn i 1.vara og 2.vara 

 8 stemte for 1. og 2. vara. 

 

 Sak 3: Utarbeiding av en manual "styrearbeid i praksis". 

 Kommentarer: 

 Greit med manual om hva styret må vite/passe på. 

 Kan bruke tidligere referater fra nettsiden. 

 Viktig at styret vet tidsfrister. 

 Oppfordre styret til å dokumentere hva de gjør. 

 Foreningslederkurs? Styrearbeid i praksis. 

 Bra innspill, men styret må selv ta ansvar. 

 Alle stemte imot.  

 

 Sak 4: Det settes ned en komité bestående av 3 personer til å utarbeide FC-regler  

 Alle stemte imot. 

 FC-komiteen må selv justere FC-reglene. Styret ser over og legger de ut på høring/ for 

 diskusjon før godkjenning. 

 

 For NAHF 

 Boel Elisabeth Valsø 

 

 

--------------------------------------                                 ----------------------------------------------- 

Hilde Sæter Bjørkli                                                   Christine Keyser  


