
 
Agenda årsmøte  

Norsk Araberhestforening 
  

Avholdes hos Rita og Terje Snellingen,  
Sibirvegen 124, 2040 Kløfta  

lørdag 30.03.19 kl. 14:00. 
 
 
 
 

1. Godkjennelse av innkalling og agenda 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll 
4. Årsberetning 
5. Årsregnskap med revisors beretning 
6. Budsjett for 2019 
7. Valg 
8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter 
9. Behandling av innkommende saker 
 
 
 
4. Årsberetning  
 
Styret har i perioden 10. mars 2018 til 30. mars 2019 bestått av: 
 
Leder – Rita Snellingen  
Nestleder – Boel Elisabeth Valsø 
Sekretær – Christine Keyser 
Kasserer – Tone Fauske Guttormsen 
Styremedlem – Veslemøy Nyland 
Varamedlem – Flemming Nyland 
Varamedlem – Mari Skaug 
 
Styret har kommunisert via en egen gruppe på Facebook, hvor det har vært god mulighet til å 
ta opp, diskutere og behandle saker fortløpende. Det har ikke vært saker som har vært av en 
slik karakter at styret har sett det som nødvendig og hensiktsmessig og møtes fysisk. Styrets 
medlemmer som er bosatt på Østlandet, Trøndelag og på Sørlandet, dekker selv alle kostnader 
forbundet med styremøter, slik at dette også tas i betraktning ved innkallinger.   
 



Foreningen har i alle år fått midler fra Norsk Hestesenter. I 2016 ble søknadskriteriene endret, 
slik at avlsorganisasjoner utelukkende kan søke om midler til å utarbeide prosjekter som: 

- Bidrar til å bevare genetisk variasjon i de nasjonale rasene. 
- Øker kunnskapen om helse og arvelige lidelser hos hester i Norge. 
- Øker norskfødte hesters markedsverdi gjennom utdanning av disse. 
- Hever volum på hesteavlen ved å stimulere til bedekning.  

 
Søknadene vår for 2017 og 2018 ble ikke godkjent.  
 
Norsk Hestesenter vil i 2019 prioritere prosjekter knyttet til handlingsplanen for de nasjonale 
rasene, prosjekter som gjennomføres i samarbeid med de tre nasjonale rasene, samt prosjekter 
i samarbeid med fagmiljøer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 
Nordisk genressurssenter (NordGen), og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).    
 
Det er på bakgrunn av tidligere avslag, og de begrensningene som ligger i kriteriene for å få 
tildelt prosjektmidler, besluttet at NAHF ikke vil levere inn en søknad for 2019.  
 
NAHF har vært representert ved møter i ECAHO Show Commission Meeting i Brussel den 
30. juni 2018, og ECAHO Annual General Meeting og Show Commission Meeting i Roma 
den 23. og 24. februar 2019.  
 
Det er gitt ut en utgave av medlemsbladet i 2018, Anne S. Bakken, Tone Fauske Guttormsen 
og Kurt Henry Haug har sittet i redaksjonskomiteen.  
 
I forbindelse med Araberhestcupen 2018 var det 35 påmeldte hester og 18 ryttere, hvorav 6 
var juniorer. Årets allroundaraber ble Wi Atlanta, som også ble årets dressuraraber. Årets 
distansehest ble Bjørgenes Afrah og årets spranghest ble NA Mira Kum. Årets promotør ble 
Lene Hammeren og årets junior ble Sigrid Høgevold. Årets oppdretter ble Lene Hammeren.  
 
Foreningen hadde ved utløpet av 2018 totalt 95 medlemmer. Disse er fordelt slik: 
Familie – 14 
Senior – 39 
Junior – 4 
Æresmedlemmer – 2  
Livstidsmedlemmer – 36 
 
 
5. Årsregnskap med revisors beretning 
 
Se vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Budsjett for 2019 
 
   Inntekter Utgifter 
 
Kontigenter  30 000   
Utstilling  50 000  50 000 
Araberhestcup    20 000 
Medlemsblad     12 000 
Årsmøte      5 000 
Kontigent ECAHO     6 200 
Andre driftskost.     5 000 
 
Sum   80 000  98 000 
 
Det er budsjettert med et underskudd på kr. 18 000,- 
 
 
7. Valg 
 
Styret: 
Leder Lene Hammeren – 1 år 
Nestleder Boel Elisabeth Valsø – 2 år  
Sekretær Christine Keyser – Ikke på valg 
Kasserer Tone Fauske Guttormsen – Ikke på valg 
Styremedlem Hilde Berg – 2 år  
Varamedlem Flemming Meland – 1 år  
Varamedlem Veslemøy Nyland – 1 år  
 
Registraturet:  
Registrator Lene Hammeren – Ikke på valg 
Medlem Mette Normand – 2 år  
Anne S. Bakken – Ikke på valg 
 
Valgkomité: 
Mangler kandidater 
 
Ankenemnda: 
Terje Snellingen 
Frode Flaten 
Tommy Husebye 
 
Revisor 2019:  
Siri Hagen 
 
 
8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter 
 
Ingen foreslåtte endringer. 
 
 



9. Behandling av innkommende saker 
 
Forslag om avvikling av premiering til samtlige deltakere ved NAHFs ECAHO affilierte 
utstillinger  

 
 

NAHF har i en årrekke hatt tradisjon for å dele ut en medalje til samtlige deltakende hester 
ved NAHFs årlige internasjonale utstilling.  
 
Medaljen er utformet av den norsk-amerikanske kunsteren Robert Larum, og støpeformen ble 
i sin tid gitt som gave til Norsk Araberhestforening. Medaljen støpes i dag ved Gullsmeden på 
St. Haugen og utdeles i valørene gull, sølv og bronse etter antall oppnådde poeng.  
 
Jeg ønsker å foreslå og avvikle ordningen/tradisjonen hvor samtlige deltakende hester får 
medaljen, og endre dette til at Gull, Sølv og Bronse Champion i hvert Championat får tildelt 
medaljen.  
  
Den primære årsaken til dette er at det har blitt svært kostbart å støpe medaljene. Kostnader 
per medalje var på 106,25 kr (mai 2013) og med egnet boks/etui til 20-30 kr per stykk beløper 
dette seg til ca. 135 kr per medalje. Dette utgjør en vesentlig del av påmeldingsavgiften som 
tidligere har ligget på 800,- som også skal dekke kostnader til officials og lignende.  
 
Da praksisen med å dele ut medalje til samtlige deltakere er å anse som en etablert tradisjon, 
ønsker jeg å bringe saken inn for årsmøtet til vurdering og avgjørelse.  
 
Christine Keyser 
 

 
  
 
 
 
 
 
På vegne av Norsk Araberhestforening  
 
    
 
Christine Keyser 
Sekretær 
16.03.19 
 
Merknad:  
Reiser du kollektivt, gi beskjed til sekretar@araberhest.no så kan vi arrangere henting fra 
Oslo Lufthavn/Kløfta!  


