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• Tommy Huseby

• Marte Rude 

• Anne S. Bakk

• Siri Hagen (møte

 
 Fraværende:

 

• Hege Guldager 

 

 (møterett, ikke stemmerett) 

 

• Mette Normand

• Lina M. Guldager

Paragraf/ 

Sak  

Sak 

 snummer
                         § 1                                                                                                                                  

Møtet begynte kl. 18:00. 

                         § 2                                                                                                                                            
Valg av møteleder og referent: 

Valg av møteleder:  Marit Rakvaag 

Valg av referent: Anne S. Bakken 



                         § 3                                                                                                                    
Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte:                     

• Ingen anmerkninger til innkallingen eller referatet.  
 

  
 

1.1-10          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst endret etter 
vedtak i styret 

11/2-10, og flyttes 
til 

medlemsaktiviteter 
med saksnr. 3.3-10  

                                                                                                                          

Utstillinger 2010: 
 
Int. B-show 18-20 juni:  
• Stedet er anlegget til Arendal og Grimstad Rideklubb. Anlegget har over 

100 faste bokser – pris 850,- for helgen og da er det fri bruk av resten av 
anlegget (haller, baner mm.) Tommy har fått bekreftelse på dette.  

• Styret fungerer inntil videre som utstillingskomitee, men en egen må på 
plass. Disse er allerede med: Tommy Huseby, Katrine Litland, Stina 
Kvitnes. Flere kontaktes. Viktig med en som kun er ansvarlig for økonomi 
– evt. bruke foreningens kommende kasserer. 

• Dommerforespørsler er sendt. 
• DC-team: Ann Svensson er ok. Få med noen fra miljøene rundt de 

regionale showene i Norge som assistenter, for å rekruttere (og spare 
penger på de mindre showene).  

• Websiden fra showet i 2008 oppdateres med aktuelt innhold om 2010-
showet. Legge ut info om showet på alle kjente forum mm. 
 

Araberhestweekend på Starum:  
• Satser på ny araberhestweekend samtidig med kåringen – hva 

slags aktiviteter utenom kåringen og hvem som skal organisere 
dette må diskuteres på et senere styremøte. 

• Tommy kontakter Starum om å få flyttet kåringen til en av de 2 
første helgene i september. 

 
Nat. C-show i regi av Viba 
• Utsettes inntil videre ettersom B-showet ble flyttet – mulig utpå høsten. 

 
Regionalt show i nord: 
• Marit følger opp 
 
Regionalt show i Trøndelag 
• De ønsket ECAHO-affisering, men grunnet problemer med resultatlistene i 

2009, foreslo styret å holde et show utenfor ECAHO. Ikke fått 
tilbakemelding på hva de da ønsker å gjøre. 

  

 

 
 

   § 4          Statusrapporter: 
 

• Økonomi: Det jobbes fortsatt med å få inn utestående penger hos 
medlemmene. Enkelte skylder en en god del, og Anne lager en oversikt 
over dette. 

• Medlemsregister: Giro for 2010 med innkalling til årsmøtet skal ut så fort 
som mulig. 

• NAHF-shop:  
• Web-master: Stutterilogoer etc. til de som ikke har betalt skal fjernes. 
• Redaksjonskomitee: Møte om et felles skandinavisk blad holdes i Gøteborg 

etter  jul. Tommy + en reiser herifra. Det finnes stoff nok til et eget blad  for 



utsending i vinter, men dette må nærmest være selvbærende økonomisk. 
Marit kontakter Anders Røed om hjelp til layout etc.  

• Registatur: Siri jobber med stambok – den vil lages på CD. 
• Nytt fra Echao: Tommy reiste ikke på forrige møte grunnet foreningens 

økonomi. Årsmøte i Kairo – Tommy reiser (og betaler selv), og Marit 
vurderer og reise (og betale selv). Styret foreslår at halvparten av 
reiseutgiftene refunderes når kontingent mm. kommer inn. 
NB. ”ECAHO-knapp” på egen hjemmeside hvor all info skal ligge må 
komme på plass. 

• Brev og meldinger:  
                   
 
 
3.1-10 
 
 
 
 

 
Kurs og medlemsaktiviteter: 
 
Seminar med Emma Maxwell: 
• Tommy kontakter Emma Maxwell, og kommer med mer info til neste 

styremøte. 

             
              

7.1-09 

 

 

Eventuelt: 

Endring av statutter: 

Anne kontakter; Hilde Sæther, Kolbjørn P. Pedersen, og Christine Keyser, som 
har sagt ja til å sitte i utvalget, med info om hva styret ønsker at de skal se på. 

 

Det arrangeres hoppe-, og unghestutstilling på Starum 28.08.10, og 
medlemmene oppfordres til å delta.   

§ 5 

 

Neste dato for styremøte i NAHF:  

14.01.10 hos Marte Rude i Sørkedalen. 

  
 
 
 
 
For NAHF 
 
Anne S. Bakken 
Sekretær 
06.01.10 
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