
 
Referat fra styremøte i  

Norsk Araberhestforening 
Egon Byporten Oslo den 19. september 2015 

Tilstede: 
Boel Elisabeth Valsø 
Christine Keyser 
Tone Fauske Guttormsen 
Rita Snellingen 
Flemming Meland (over telefon) 
Lene Hammeren (møterett) 

Ikke tilstede: 
Birgitte Junker 
Anette Moi 

Møtet begynte kl. 12:25 

Møteleder: Valsø 
Referent: Keyser 

1.1-2015 NAHF Arab Horse Show 2015 
Evaluering, kommentarer: 
Intet å anmerke, godt skrevet. Ment som en veileder/arbeidsverktøy for fremtidige show.  

1.2-2015 NAHF Arab Horse Show 2015 
Regnskap, kommentarer: 
Showet gikk med (per nå) 50273,70 kr i underskudd. 
CK: Detaljert og oversiktlig regnskap, har ikke hatt tid til å se på det ordentlig.  
RS: Unødvendig å betale overnatting for crew, vi som allikevel ville reist på showet kan godt dekke 
dette selv. 
CK: Jeg er både enig og uenig, dette er den ene helgen i året hvor NAHF arrangerer show, da er det 
hyggelig å gi noe tilbake til de som bidrar og setter av denne helgen til å jobbe for showet, i stedet for 
å se på det.   
FM: Mener vi kan lage denne posten mindre. Budsjettet har nok vært laget litt for snaut, er et 
arbeidsverktøy og noe man jobber mot, men det er ser jo forferdig ut når man bommer såpass mye, 
budsjettet kunne vært bedre,  
CK: Jeg reagerte på utgiftsposten medaljer, medaljer er forbruksmateriell og ikke en verdi, dette er 
jo noe vi allerede har betalt for. 
RS: Det blir feil i regnskapet, er jo ikke betalt i år.  
TFG: Noterer at disse ble betalt i 2014 (regnskapet viser faktiske utgifter til showet), vi kunne jo lagt 
til pengepremeiene og bordene og det er ikke gjort, dette er ille nok som det er.  



LH: Ville årsmøtet synes dette var greit? 
RS: Ja, det kommer jo an på hvem som møter, men ja.  
BEV: Synes dette er ille, vi kan ikke fortsette på denne måten.  
RS: Vi må få flere medlemmer for på den måten å øke inntekten til foreningen.  
TFG: Dere har arrangert et bra show, men det har blitt brukt for mye penger.  
RS: Hva skal foreningen bruke penger på? 
BEV: Medlemsblad, ECAHO-reiser, AraberCup, utdannelse. 
FM: Hva samler de fleste medlemmer, det er vil inget arrangement som samler så mange 
medlemmer på en gang som showet, hvis vi ikke klarer å lage et skikkelig show i året så vet jeg ikke 
hva, det blir heller ikke noen god foreningen av å ha penger i kassa.  
CK: Har dere noen forslag til endringer og tiltak for å redusere underskuddet? 
BEV: Billigere sted for eksempel, dommere og reise på dommere, velge dommere fra steder hvor det 
er rimeligere å reise fra. 
CK: Dommere har mulighet til å bestille reisen selv, da mister vi noe av kontrollen, i og med at vi 
sannsynligvis kunne skaffet rimeligere billetter.  
FM: Må vi ha 4 dommere? 
RS: Nei, vi må ikke det, vi kan ha 3, det er en måte og forsikre seg på at vi faktisk har 3 dommere 
(om en blir syk). 
FM: Denne utgiftsposten har blitt høyere fra år til år, her kunne vi jo knepet igjen, men det ville vært 
værre om man hadde sløst med penger. 

1.3-2015 NAHF Arab Horse Show 2015 
Budsjettoverskridelser, kommentarer: 
Budsjettoverskridelsen var på ca. 90 000 kr.  
BEV: Noen poster som er veldig store, som skulle vært tatt igjennom styret, som for eksempel 
premier. 
RS: Ja, det er jeg enig i om det er store avvik, men ikke små beløp, da blir det vanskelig å jobbe om 
man hele tiden må informere styret og få godkjennelse.  
TFG: 45 000 kr over budsjett er ikke småpenger.  
LH: Overrasket at man forholder seg så lett til et budsjett, det er jo ikke bare en veileder, styret 
forventer faktisk dette. 
FM: Postene kunne vært mer realistiske, så hadde man sluppet denne diskusjonen nå. 
TFG: En god del av postene er satt opp på bakgrunn av forrige årets budsjett, det skjer jo uforutsette 
ting, men dette er ikke bare litt, dette er mye.  
CK: Postene for salg av VIP-bord/annonser er satt på bakgrunn av fjorårets show, hadde disse 
postene vært mer realistiske så ville ikke resultatet mellom budsjettet og regnskapet vært like ille. Jeg 
har heller ikke tidligere lagd noe budsjett, og har heller ikke økonomi-bakgrunn.  
FM: Budsjettet var vel optimistisk.  
LH: Noen har jo også godkjent dette. 
FM: Men er det noen som har sløst veldig med penger, eller putta i egen lomme, så er det jo rom for 
kritikk. 
LH: Det er jo viktig at man kan lære noe av det, dette vil jo bli diskutert på årsmøtet også, det må 
man jo bare være forberedt på. 
RS: Utstillinger har tidligere gått med et betydelig underskudd uten at dette ble en sak på årsmøtet.   

1.4-2015 Utstilling 2016 - kategori/dato/showground/arrangementskomité 
CK: Vi må velge en dato for showet og katergori, innen den 20. oktober (søknadsfrist til ECAHO). 
RS: Dumt å gå ned på kategori , vi har jobbet hardt for å få B-status, og vi har jo vært innafor med 
utenlandske utstillere.  
FM: Utlendingene kommer ikke om det er et C-show. 
RS: Enig.  



CK: Linnesvollen er en uforholdsmessig dyr showground å benytte, og det er varslet at det blir 
dyrere i 2016.  
FM: Hva med å tilby Linnesvollen en pris, så ser man hva han sier?  
Dato: Foreslått juni da utstillere gjerne er motivert tidligere i sesongen enn sent. I juli/august har 
nordmenn gjerne hestene på beitet. Viktig at vi ikke kolliderer med show i Skandinavia.  
CK: Jeg kan undersøke og hente inn tilbud fra aktuelle steder for showground.  
FM: Lurt å sette ned en show komité så fort som mulig,  
CK: Er det noen som har lyst til å sitte i en show komité?  
RS: Ja, jeg kan tenke meg det. 
FM: Jeg kan være med å bidra på det jeg kan bidra på.  
BVE: Det er lurt at det er noen som har vært med før. 
CK: Jeg ønsker ikke å ta stilling til videre engasjement i show komité per nå.  

Statusrapporter 
Økonomi  
Per 17.09.15 130 000 kr fordelt på 3 kontoer. 

Medlemsregister  
Ca. 130 medlemmer, fått mange nye medlemmer i år. Flere av de eldre medlemmene som ikke 
betaler/opprettholder sitt medlemssakp. Bør vi sende ut purringer? Ja. Lurt også sende ut per post. 
Foreslått å legge det ved medlemsbladet som sendes ut i desember for å spare noe i porto.  

Foreslått å endre på vedtektene vedrørende medlemsskap og varigheten, etter at man ikke har betalt 
medlemssavgiften, må foreslås til årsmøtet 2016.  

Registratur   
15 nye ferdig reg. hester, av disse er 2 født i 2015, 5 i 2014, få nye søknader i år. 22 har status "under 
behandling", en av disse går helt tilbake til 2002, man søker men følger ikke opp når det kommer 
faktura. 10 føll i år, 8 er foreløpig ikke ferdigstilt.  

Importer, 12 så langt i år, 7 "under behandling"startet før 2015, 2 startet i 2015, 5 ferdig stilte 
eksporter (1 NLD, 4 UK). Brukt mye tid på å følge opp eldre saker. Fakturert for 86 000 kr i 2014, 
fakturert så langt i år for 76 250 kr, 22 000 kr utestående for i år, men også utestående for 
2014/2013/2012, uvisst om disse betales.  

Web-master & Webkomité  
Siri Hagen har tatt over igjen som webmaster, ønsker stoff  som skal legges ut tilsendt på 
webmaster@araberhest.no. 

Medlemsblad & Redaksjonskomité  
CK: Vi planlegger å gi ut et medlemsblad i løpet desember, men vi trenger forslag og bidrag, samt 
hjelp til å skaffe annonser. Vi klarte å skaffe en god del inntekter på annonser til forrige 
medlemsblad, dette holder utgiftene nede. 
TFG: Jeg har lest en fin artikkel om føll som blir født, og har fått lov til å bruke denne.  
LH: Føllgalleri. 
CK: Alle må bidra til å skaffe annonser. 
TFG: Kanskje vi kan bruke noen gamle fagartikler fra tildligere NAHF-blader? 
LH: Hoppe og hingste-presentasjon av hester som har hatt en betydning, så kan vi finne fram avkom 
etter disse. 
RS: Kunne vi sendt ut nyhetsbrev på mail til medlemmene? Vi gir jo ikke ut medlemsbladet 4 
ganger i året, og dette ville vært gratis. Noen kunne kanskje tenke seg å annonsere for hesten sin.  
LH: Dere får oversikter over eierskifter, men send gjerne en e-post når dere vil ha det.  

mailto:webmaster@araberhest.no


FFG: Jeg må skryte av bladet det er et veldig fint blad, men hva er det største jobben å lage layout 
eller å samle stoffet? 
RS: Jeg har sittet som redaktør, og å sy sammen et blad tar langt tid, det er mye jobb, og da samlet 
jeg ikke stoff. Enklere å sette sammen et nyhetsbrev for oss som ikke kan design, det kan enkelt lages 
i Word for eksempel.  
CK: Anne Bakken har varslet at dette blir hennes siste medlemsblad grunnet arbeid med 
Masteroppgave. Vi kan jo høre på Facebook om noen kunne tenke seg å ta over arbeidet med 
medlemsbladet. 

Nytt fra ECAHO/WAHO  
CK: Møte i SC den 24.10.15 i Brussels.   
  
NHS  
BEV: Ikke hørt noe fra dem på lenge vedrørende pengebidrag, eller kåring. Stillingen til NHS er 
ikke avklart per nå.  

4.6-2015 Rutiner for innkalling til styremøter. 
RS: Inkallingen bør skje via mail, og ikke Facebook, Flemming er for eksempel ikke på Facebook. 
Dette er første styremøtet etter årsmøtet, og det er for sjelden.  
BEV: Hvis noen har saker så må de jo sende inn de. Det har vært kalt inn til styremøte 3 ganger 
etter årsmøtet.  
RS: Nå er det jo mange saker som kunne vært tatt opp tidligere. 
FM: Dato for neste styremøte kan jo bestemmes allerede nå.  
RS: Alle må få beskjed utenom Facebook.  

4.7-2015 Forventninger til styreverv/verv i NAHF.  
BEV: Hvilke forventninger har dere til leder, kasserer og sekretær? 
RS: Det har jeg ikke tenkt på.  
BEV: Dette er frivillig arbeid, jeg forventer jo at folk ikke forventer å få økonomisk gevinst av å sitte i 
styret.  
Vedtak som fattes på Facebook, må også ut til medlemmene.  

4.8-2015 ECAHO-representant.  
CK: Tommy Huseby ønsker å stille sin stilling i ECAHO til disposisjon, han er ikke lengre motivert 
for jobben. NAHF har ikke vært representert i ECAHO på så og si 1 år, det er viktig at vi i hvertfall 
er tilstede på noen av møtene. 
RS: Jeg synes at ECAHO-rep. skal være en fra styret, agendaen skal gås igjennom på foshånd, hva 
man skal stemme osv. Det skal være en tett dialog med representanten.  
BEV: Det er viktig at det er en og samme person over flere år, det tar noe tid å komme inn i dette.  
TFG: Synd at Tommy nå ønsker å gi seg, da han har prøvd å få gjennomslag for viktige endringer. 
Han har gjort en god jobb.  
RS: Det er jo også kostbart å sende en representant, flere møter har jo vært i Aachen, da er det 
unødvendig å sende en rep. når andre allerede er der.  
BEV: Christine er tidligere valgt inn i som vara, naturlig da at hun overtar.   

4.9-2015 Futurity Cup. 
RS: Gjenskape FC i en eller annen form, uten auksjon.  
Enstemmig vedtatt.  
Flemming danner en kom. Forslag fremlegges på neste møte.  

4.10-2015 Avlsplanen. 
RS: Savner at endringer er markert, omfattende å lese den gamle opp mot den nye. 



TFG: Teksten er ferdig, men grunnen til at det ikke er markert er at en del er fjernet, noe er endret, 
mangler en innledning.  
BEV: Største endringen er at du nå kan oppnå 1. premie uten å vise avkom, samt at bruksprøve er 
frivillig, du kan nå også oppnå 0 i premie.  
TFG: Må sendes inn etterhvert til Mattilsynet for godkjenning. Kan styrets medlemmer innen 1. 
oktober sende inne tanker rundt avlsplanen,  

4.11-2015 Hingstekåring 2016. 
BEV: Ønsker at vi kunne hatt hingstekåring på show. 
RS: Jeg ønsker meg ikke kåring.  
TFG: Jeg synes det er utenkelig at vi ikke skal fronte og legge til rette for en slik kvalitetsbedømning. 
Vi kan ikke tvinge noen til å møte, men vi bør legge til rette for det som avlsforening. 
BEV: Jeg er helt enig.  
RS: Jeg har ikke sett noen verdi i den kåringen som har vært til nå. Den formen som den har vært til 
nå er for min del helt ubrukelig, jeg kommer ikke til å benytte meg av det, verken med egen hingst 
eller andres. Legg gjerne til rette for en kvalitetsbedømmelse i Norge, gjerne på en utstilling der er 
det jo folk i hvertfall. 
CK: Personlig ville jeg ikke vektlagt kåringsresultatet mye ved valg av hingst, men jeg er enig i at vi 
som en avlsorganisasjon bør legge til rette for en kvalitetsbedømmelse. 
BEV: Kan bruke samme dommere som på showet, vi kan nå velge våre egne dommere. NHS har 
ingen påvirkning på dette lengre.  
Enstemmig vedtatt at vi legger kåringen til showet 2016.  

4.12-2015 Handlingsplan vedtatt på Årsmøtet 2014 
BEV: Vi har gjennomført punkt1 (Avholde en internasjonal/nasjonal utstilling hver år. Støtte 
regionale utstillinger.). Vi har vi ikke gjennomført punkt 2 (Arrangere et internasjonalt/nasjonalt 
distanseritt hvert år. Alternativt arrangere en konkurransehelg for araberhesten hvor distanseritt er 
en av flere disipliner.). 
TFG: Dette med distansreitt når vi ikke er medlem av Rytterforbundet, er vanskelig. Vi fikk til 
NAHF-cupen i fjor, men det er for få deltakere til å forsvare kostnadene. 
RS: Enig, NAHF kan bidra med premier og legge til rett på andre måter, men vi som styret eller 
forening trenger jo ikke arrangere det.  
LH: Dette dekkes jo opp av Cupen, gjennom allerede eksisterende stevner.  
BEV: Punkt 3, OK (Utgi minimum 2 nummer av NAHF-nytt hvert år.). Punkt 4 (Avholde ett 
avlsseminar hvert år.) vi har forsøkt, men ingen interesse for dette dessverre. Vi kan vurdere om vi 
kan få til noe på Årsmøtet. Punkt 5 (Avholde minimum 2 medlemsmøter hvert år.) ikke gjennomført. 
Punkt 6 (Arrangere og avholde i samarbeid med NHS hingstekåring hvert år. Vurdere muligheten 
for premiering av hopper.), mest sannsynlig blir det ikke samarbied med NHS, kan jo legge til rette 
for kvalitetsbedømmelse for hopper på showet.  

4.13-2015 Tilbakeholdelse av pass 
LH: Jeg mener at vi ikk har noe med dette å gjøre, dette er en sak mellom privatpersoner. Jeg gir 
beskjed til styret, om det skulle dukke opp en søknad om nytt pass.  

4.14-2015 Manglende innrapportering til Tollen, vedrørende tilbakeførsel av hester i 
forbindelse med utstillingen 2014.  
CK: Jeg var ikke klar over at vi hadde rapporteringsplikt ovenfor Tollen på de hestene som har 
passert ut av landet, og allerede har vært i Tollen og fått sine papirer. For meg fremstår det som 
ulogisk å måtte dokumentere ovenfor for Tollen, at hestene har vært i Tollen, denne informasjonen 
besitter ikke vi, men faktisk Tollen, men det er vel dette som kalles et byråkrati. Det var heller ingen 
retningslinjer for dette i informasjonsskrivet fra Tollen, kun informasjon vedrørende panteheftelse og 
innførsel. Foreningen har dermed mottatt et krav på rundt 700 000 kr for de hestene som da 



passerte ut av Norge i 2014. Jeg har vært i kontakt med KGH som har skaffet nødvendig 
dokumentasjon på at hestene faktisk har passert ut av landet, og har nå oversendt det til vår 
saksbendler i Tollen, kravet bør da frafalle da vi kan dokumentere at hestene forlot Norge innen 
utgangen av 1 år. Jeg regner med å få et svar fra Tollen i løpet av uka som kommer.  

4.15-2015 Forslag om at styret i NAHF oppretter et "ekspertpanel" som kan bistå 
medlemmer i forbindelse med avlsrelaterte spørsmål, eks. hvordan går man fram for 
å importere semin og lignende.  
CK: Foreslår at foreningen danner et form for "ekspertpanel" i avlsrelaterte spørsmål, herunder 
hvordan man går fram for å importere semin og lignende (ikke tips/råd i forhold til valg av hingst) 
slik at medlemmer kan ta kontakt med foreningen ved behov for hjelp. Jeg foreslår Rita Snellingen 
som ekspert. 
BEV: Lurt forslag.  
RS: Jeg stiller meg til disposisjon.  
Enstemmig vedtatt.  

4.16-2015 Forespørsel fra Anne Bakken om NAHF har anledning til å dekke utgifter i 
forbindelse med DC-utdannelse, se vedlegg 2 C. 
TFG: Det må være likt for alle, vi har også fått støtte fra NHS til dette, så man kan forsvare å bruke 
noe av dette.  
FM: Skal man betale til noen, så er det dumt å ikke dekke for andre.  
RS: Hvis jeg har lyst til å bli DC eller dommer så er det litt mitt eget ønske, holder det ikke med det 
de allerede har fått? Foreningen kan bidra litt, men man trenger ikke å forvente å få alt? 
TFG: Kanskje mer naturlig å dekke litt til dommerkurset som først ble avlyst.  
CK: Disse utgiftene vil jo raskt dekkes inn om man binder seg til noen utstillinger, det var ganske 
kostbart å få Janet Court/Jacie Vandyke til showet i fjor.  
LH: Fint om noen kunne tenke seg å utdanne seg, og det bør man støtte opp om.  
FM: Man bør dekke mestepartene av kostnadene selv. 
BEV: Sette av 5000 kr men at dette fordeles på slutten av året på antallet inkomne søknader. 
Enstemmig vedtatt.  

Møtet avsluttet kl. 17:00. 


