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REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 7.2.21 

 

 

Tilstede: Lene Hammeren, Tone F. Guttormsen, Mari Skaug, Frida Sund og Hilde Berg 

Kopi:  Boel E. Valsø, Randi Rian 

Referent: Hilde Berg 

 

 

Sak 1/2021 Medlemskontingent 

Medlemskontingent for 2021 sendes ut i løpet av uke 6 2021. Det sendes mail med faktura/giro fra 

Mamut Data. Vi minner om dato for årsmøte i sendingen. 

 

Sak 2/2020 Araberhestcup 

Resultatene for 2020 er klare, og kan offentliggjøres. Resultatene offentliggjøres på Facebook. 

Premier til vinnere deles ut på årsmøtet. 

 

Sak 2/2021 Utstilling 

Vi har styrevedtak fra desember 2020 om regional utstilling i 2021. Dato(er) for regional utstilling er 

ikke avklart. I NAHFs reglement for regionale utstillinger, er dette et relativt enkelt arrangement for 

både organisasjonen og for deltagerne. Regionale utstillinger kan konverteres til digital utstilling 

dersom smittereglene tilsier det. 

 

Vi søker å arrangere regional utstilling på Sørlandet (Arendal), i Trøndelag, på Østlandet og Sørvest-

landet. Vi søker arrangører til utstillingene. Bedømmelse må skje etter samme system på alle 

utstillingene, og NAHF reglement må følges. Dommer skal godkjennes av NAHF. NAHF dekker utgifter 

til dommer og reglementsfestede premier. 

 
Vi har fått innspill fra to personer med ønske om at NAHF avholder ECAHO-show i august. Disse tilbyr 
seg samtidig å arrangere showet, et initiativ styret setter stor pris på.  
Styret hadde en god diskusjon rundt formelle og praktiske sider ved et slikt arrangement. Et samlet 
styre valgte å opprettholde tidligere vedtak om at vi ikke ønsker at NAHF skal arrangere ECAHO-show 
i 2021, med følgende begrunnelse:  
 

• Smittesituasjonen rundt Covid-19 er bekymringsfull og uavklart, og til tross for optimistiske 
signaler er styret bekymret både for innreise fra andre land og for norske deltagere. Det vil være 
krevende å overholde smittevernsregler, disse kan også endres på kort varsel.  



 

 

Classification: Open 

• Et så stort arrangement krever tid for planlegging. Styret ønsker å bruke ressursene til andre 
aktiviteter i 2021, og det er ikke aktuelt at styret ikke deltar bredt i planlegging og gjennomføring 
av et ECAHO-show. 

 

Sak 4/2020 Ny hjemmeside 

Design er ferdig, det gjenstår å legge til innholdet.  

 

Sak 6/2020 Konto hos Felleskjøpet 

Vi har mottatt nødvendig informasjon for overføring av kapital. 

 

Sak 9/2020 Eierskifte 

Informasjon om innsending av pass ved eierskifte må legges ut på hjemmesiden og Facebook. 

 

Sak 10/2020 Avlsplan 

Arbeidet med ny avlsplan er påbegynt. Rasebeskrivelse er laget. 

 

Sak 11/2020 Årsmøte 

Årsmøte planlegges avholdt digitalt også i 2021. Dato vil være 20.3.21 kl. 15:00.  

 

Sak 3/2021 Araberhest nr 2.000 

Vi håper å få araberhest nr 2.000 registrert i år, enten norskfødt eller importert. Betalt faktura for 

registrering, ekskl ikke-medlemsavgift, vil bli refundert for hest nr 2.000. Offentliggjøring og 

tilbakebetaling skjer i desember 2021. 

 

 

Neste møte er søndag 28.2.21 

 

 

7.2.21 

Hilde Berg 

 

 

 

 


