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  1.Varamedlem Marte Rude    FO 

    

 

Agenda 

 

1) Godkjenning av referat og innkalling 

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

3) Futurity cup 

4) Utstillingene 2011: Int. Nat. B-show 2011 – AGR 

5) Endring i avlsplanen 

6) Avlsfremmende midler 

7) Gjennomgang av brev fra advokat – vedrørende advarsel til medlem (ref saksnr. 7.1.10) 

8) Oppgradering av utstyr til registrator 

9) Brev fra Linda Stensrud 

10) Evt. 

 

 

 

Sak 1:  

§3 - Godkjenning av referat og innkalling:  

Godkjent 

 

 Sak 2:  

§4 – Statusrapporter 

Brev og meldinger: 

• Brev fra Elin Ellingsen – tas opp i punkt 6. 

• Brev fra Linda Stensrud – tas opp i punkt 10.  



• Brev fra Anne S. Bakken. Ønsker å trekke seg fra sitt styreverv pga helsemessige årsaker. 

Anne vil fortsatt ha ansvar for regnskapet ut 2010, men ønsker ikke å delta i styrearbeid. 

Økonomi: 

Anne har gitt rapport til Marit. Generelt god økonomi. 

 

Medlemsblad: 

Medlemsbladet går i trykken denne uka. Blad på ca 50 sider, 500 i opplag er bestilt.  

Noe forsinket. 

 

ECAHO:   

Tommy fikk ikke endret sin dommergrad. Ingen deltok på møtet i oktober.   

 

 

Sak 3: 

Saksnummer 2.5.10 - Futurity cup  

På grunn av generelt dårlig marked for araberhester i Norge er Tommy redd for at ikke alle 

bedekkingene vil bli solgt. Han er redd for at hingsteeiere vil reagere negativt på dette. Styret 

ønsker å avholde Futurity cup, men mener at antall hingster må reduseres. Hingsteeierene må bli 

opplyst om situasjonen og markedet i Norge på forhånd, slik at de er klar over dette før de 

donerer et sprang. 

  

Styret mener at detaljer og regler vedrørende FC må diskuteres, utarbeides og utbedres. Da det 

stadig dukker opp utfordringer som må løses. Bør det arrangeres et medlemsmøre i forbindelse 

med dette? 

Sak 4: 

Saksnummer 9.3.10 – Utstillingene 2011 

 

Int. Nat. B-show 18.-19.juni 2011 –- AGR 

Marit har booket hotell.  

Komité: styret er i full gang med å knytte til seg medlemmer som er villige til å arbeide med 

vårt Int. B-show 

Planlegger et møte med komiteen ca januar.  

 

Sak 5:  

Saksnummer 8.3.10 - Endring i avlsplanen 

Embryo transfer: Siri og Mette skal ha møte ang dette. Forslag om å godta inntil 2 avkom per 

hoppe per år.   

Brev fra Elin Ellingsen ang. tømmekjøring på kåring, besvares etter at styret har mottatt svar 

fra Knut Kentsrud. Marit tar kontakt med Knut og purrer, samt ber han om å komme med et 

konkret forslag til regler om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Styret vil fortsette på 

Elin’s tråd på forumet ang dette, da vi ønsker å høre hva medlemmene mener.   

 

Sak 6:  

Saksnummer 11.1.10 - Avlsfremmende midler 



Gjennomgang av forslag til hva vi skal legge som grunn til søknad. Marit sender søknad og 

rapportering til Norsk hestesenter. 

 

Sak 7: 

Saksnummer 7.2.10 - Gjennomgang av brev fra advokat – vedrørende advarsel til medlem  

Alle styremedlemmene har på forhånd gjennomgått brevet. Svar sendes til advokat av Marit 

når dette er ferdigformulert.  

  

Sak 8: 

Saksnummer 12.1.10 - Oppgradering av utstyr til registrator 

På grunn av nytt oppsett av hestepass må registrator oppgradere sitt utstyr til bla. farge 

printer. Styret godkjenner kostnadene rundt oppgraderingen, Siri bestiller inn selv.  

 

Sak 9: 

Saksnummer 13.1.10 - Brev fra Linda Stensrud.  

Spørsmål fra Linda Stensrud ang referat og behandling av enkelte saker vil bli besvart fra 

styret så snart svaret er ferdigformulert. Marit og Ingrid skriver et svar på hennes brev.  

Forslag fra to av styremedlemmene om at svaret på Linda’s brev legges på forumet. 

Diskuteres videre på neste møte.  

 

Sak 10 

Eventuelt. 

• Styret er bekymret over markedet, samt manglende interesse blant medlemmene. Slik 

utviklingen er i dag, er det muligheter for at NAHF ikke vil ha noen å arrangere 

show/aktiviteter for i fremtiden. Styret har diskutert flere tiltak som kan gjøres for å øke 

interesse for araberhesten generelt.   

• Arrangere tømmekjøringskurs/longeringskurs på våren? Nena sjekker opp.  

• Forslag fra to av styremedlemmene at en redegjørelse for hendelsen i Arendal legges på nett. 

Diskuteres videre på neste møte (Gjelder saksnummer 7.1.10) 

 

Neste møte:  01.12.2010 

Sted: Skype 


