
Styremøte 21.11.2015 

Tilstede: Tone Guttormsen 

  Lene Hammeren (møterett) 

  Boel Elisabeth Valsø 

Frafall:  Christine Keyser 

  Rita Snellingen (1 dags varsel) 

  Birgitte Junker (1 dags varsel) 

  Anette Moi 

  Flemming Meland 

 

 

1. Innkallelse godkjent.  

Referat fra forrige møte ok, men for detaljert. For fremtiden sak + konklusjon. Om 

referatet skal være så detaljert kan folk slutte å si hva de mener. Det er heller ikke så 

lett å se hva som er sakene, avhengig av at man og legger ut agendaen. 

 

2. Møteleder: Valsø 

Referent: Valsø 

 

3. Bankkonto er fortsatt ikke åpnet etter garantien på showet, Boel har vært i kontakt 

med banken, mangler godkjennelse fra tollen. Boel tar ansvar for dette. 

Medlemskonto:  29 000 

Registrator:  40 000 

Sparekonto:  53 000 

Låst:   116 000 

Vi har pr i dag 120 medlemmer. 

Registraturet: 

Hittil i år er det registrert 25 norskfødte hester, 8 født i 2015 og 6 i 2014. Det er 13 

importer og 8 eksporter ferdig registrert. 

4. Gir beskjed om at vi ikke ønsker en nasjonal landsutstilling. Boel tar ansvar for dette. 

 

5. Referat med kun sak, konklusjon, ansvar og frist. Må gjøres slik at det er enkelt for 

sekretær. Kan legges ut direkte etter møtet. Styret godkjenner på slutten av møtet. 

 

 

6. Sekretær har gitt tilbakemelding om at hun ikke ønsker pc. 



7. God ide. Boel og Tone tar ansvar for det. Frist til årsmøtet. 

 

8. Må vite mer om hvordan den sentrale databasen blir, mulig vi må bytte database. 

Avventer avklaring på løsning av database. Kan bli en kostnad for foreningen. 

 

9. Prisen på DNA settes opp til kr 1000,- (tas bort fra skjemaet). WAHO sier ingenting 

om dette, Lene har sjekket. 

 

10.  Registrator ser for seg en pris på rundt 5000,-. Ok. 

 

11. Vi ser ikke at vi har kapasitet til å ta på oss dette. Boel gir tilbakemelding til 

Mattilsynet. 

 

12. Forslag Yassir eller Pan Al Sharif. Avstemming på styresiden. 

 

13. Venter på svar fra ECAHO om dato er godkjent. Har ikke inngått avtaler. 

 

Div: 

Ikke mottatt forslag om FC-komite fra Flemming. 

Foreningen betaler ut de 5000,- til Registrator slik at det kommer på dette årets regnskap. 

Kasserer skriver bilag. 

Spørsmål om pass. Kjøper og eier kan ikke ta skylden for rot fra tidligere registrator. 


