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Årsmøte, Norsk Varmblod 
Brunstad, 03. mars, kl. 15  

Ordfører Mette Hansson innledet møtet. Årsmøtet ble så satt.  
I tillegg til styret og ordfører møtte 19 medlemmer, totalt 20 stemmeberettigede.  

Kommentarer: 
 • Oversikten over antall stemmeberettigede og fremmøtte per region sendes til regionene. 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkallingen ble godkjent. Rekkefølgen på sakslista ble begjært endret: Punkt 6. ”Forslag til årsplan og 
budsjett” tas til slutt etter innkomne saker. Det samme med punkt 13.2 ”Medlemskontingent”. Punkt 13 skal 
ikke hete ”Eventuelt”, men ”Innkomne saker”.  Punkt. 7 ”Valg av ordfører og varaordfører” flyttes til etter 
punkt 9.” Valg av styremedlemmer”, da innstilling fra valgkomiteen tilsier at Punkt 9 kan få innvirkning på 
pkt 7. Det mangler for øvrig et punkt 11. Sakslista ble godkjent med disse endringene. 

2. Valg av to utsendinger til å skrive under møtebok sammen med ordføreren 
Alf Kjetil Andresen og Cecilia Wallin ble valgt. 

3. Godkjenne utsendinger ved valgstyret og 3 representanter fra Norges Rytterforbund, Styret og Hest 
og Helse 
Valgstyret var ikke tilstede, men Mette Hansson hadde fått overbrakt valgstyrets innstilling. Robert Ruud 
ble godkjent som representant for styret. Norges Rytterforbund var forespurt, men hadde ikke anledning til 
å møte. Hest og Helse var heller ikke til stede. 

4. Årsmelding  
Kommentarer: 
• Sekretær orienterte: Årsberetningen er omfattende, men er ikke ment å skulle leses fra perm til perm. 

Årsberetningen skal gjenspeile hvilke saker det er blitt jobbet med i foreningen ut i fra årsplanen og 
forskriftsmessige forpliktelser, samt hvordan NV har vært organisert. Tidligere har representantskapet 
bestemt at årsplanen skal gjenspeile formålsparagrafen slik at man kan lese ut av årsmeldingen hvorvidt 
målene er nådd. Det er en utfordring å informere alle om det de er interessert i å vite noe om. Ethvert 
medlem kan nå selv gå inn via innholdsfortegnelsen og lese om det man er interessert i. Årsmeldingen 
skal også brukes for årlig innrapportering til myndigheter, som bl.a. krever status på registrerings- og 
avlsplanarbeidet, vedtekter og organisasjon (avlsforskriften og godkjenningen som avlsorganisasjon). 
Hovedaktiviteten til sentralstyret i 2007 har dreid seg om avlsplan og registrering/datafangst, derav 
naturlig nok en god del om dette i årsmeldingen i år. Som en konsekvens av NVs organisasjonsmodell 
skal resultater fra regionale arrangementer fremgå av regionenes årsmeldinger, og det er som tidligere år 
derfor henvist til disse. Særegne rasearrangement som Kvalitetsbedømmelsen og 3-årstest er ikke 
definert som offisielle arrangement selv om NV har trodd det. Resultater fra Kvalitetsbedømmelsen er 
imidlertid stambokmeritterende og resultatene er derfor tatt med i årsmeldingen som tidligere.  

• Et kort sammendrag fra styret ønskes. 
• Det ønskes også at man begynner å referere antall styremøter og antall saker. 
• Korreksjon av medlemstall pr. 31.12: 351, ikke 378. 
• Resultatlister fra alle regionale arrangementer ønskes også med, ikke bare en henvisning til regionenes 

årsmeldinger slik det har vært gjort tidligere. Regionene bes innrapportere for formålet. 
• Eier ønskes også angitt på resultatlistene, ikke bare oppdretter. 
• Et par uheldige formuleringer vedr. regionenes status korrigeres. 
Årsmeldingen ble godkjent med disse merknadene. 
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5. Regnskap  
Kasserer Hanne Hertzberg gikk igjennom regnskapet, som ble godkjent med bemerkningen at revisor skal 
signere revisjonsberetningen. 

Kommentarer: 

• Det er viktig til enhver tid å føre utgiftene slik at regnskapet fungerer som en innrapporterting på bruk av 
avlsstimulerende midler ihht. forrige års søknad om avlsstimulerende midler. 

• Med tanke på søknad om avlsstimulerende midler er det nå viktig å fokusere på videreutvikling av 
hingstekåringen i nye rammer.  

• Porto er inkludert i sekretærstillingen. 

6. (8). Valg av styreleder (for 1 år)  
Valgstyrets innstilling: Robert Ruud ble gjenvalgt. 

7. (9). Valg av 2 styremedlemmer med vararepresentanter for 2 år.  
Styremedlem: Bente Utheim, region 7 Vara: Solveig Sundfær (gjenvalg) 
Styremedlem: Mette Hansson, region 4 Vara: Kathrine Gunby, region 2 

8. (7). Valg av ordfører og varaordfører til representantskapet (for 2 år) 
 Ordfører Mette Hansson er ikke på valg, men er valgt inn i styret. Valgstyrets innstilling på ny ordfører: 
Ole Jørgen Jørgentvedt ble valgt. Som varaordfører ble Solveig Sundfær valgt. 

9. (10). Valg av revisor for 2 år  
Randi F. Andersen ble valgt for 2 år. Revisor behøver ikke være medlem av foreningen for å utføre jobben. 
Elin Ledaal sitter et år til. 

10. (12). Valg av representanter til valgstyret 
Bjørg Siri Svendsen (region 5) sitter ett år til (leder) og Eli Sværi  (region 6) er styremedlem. Cathrine F. 
Andersen (region 4) ble valgt inn som nytt valgstyremedlem. 

11. (13.1). Revisjon av lover (mandat fra forrige årsmøte) 

Lovendringskomite: Solveig Sundfær, Hans Jørgen Langseth, Unn Reierstad 

Hovedlinjer i endringsforslaget: ”Lover for Regioner” er integrert i lovene for hovedforeningen for å fjerne 
”avstanden” mellom regionene og hovedforeningen, og rydde opp i uklarhetene i ansvarsforhold. Det er 
ryddet i de ulike bestemmelsene og overskrifter er satt inn for lettere å kunne orientere seg i lovene. 
Rekkefølgen på dagsorden for årsmøtene er endret på prinsipielt grunnlag. Flere demokratiske prinsipper er 
nedfelt (bl.a. det skal ikke forekomme forskjellsbehandling av medlemmer, krav til bred representasjon i 
sentralstyret og muligheter for styremedlemmer å få refusjon ved store reisekostnader, medlemmer av faste 
fagutvalg skal årlig godkjennes av representantskapet for å sikre seg mot ”forgubbing”/at evt. nye 
ressurspersoner som tilkommer kan utnyttes effektivt og at de som sitter der føler og har foreningas tillit, 
opprydning omkring antall stemmeberettigede, alle avstemninger skal gjøres skriftlig). Krav til intern 
informasjonsflyt og betaling av medlemskontingent er skjerpet inn. I tillegg er organiseringen med ordfører 
for representantskapet foreslått fjernet da komiteen mener dette er en gammeldags modell med 
uforholdsmessige mye makt hos en enkeltperson som ikke lett kan overprøves av 
medlemmene/representantskapet. Styremedlemmene gis dessuten som enkeltmedlemmer forslags-, tale- og 
stemmerett i representantskapet bl.a. for å sikre kontinuitet gjennom de med størst innsikt i prosessene. 

Kommentarer:  
• Fjernelse av ordfører for representantskapet er en vesentlig endring. Det er ikke sikkert 

representantskapet er klar over hva de gjør ved å fjerne den. Ordfører er en grunnstein i den 
organisasjonsmodellen NV har valgt, og skal være en motvekt mot sentralstyret ved å sikre at 
representantskapets interesser blir ivaretatt, og blir ennå viktigere om man ønsker å gi styret stemmerett. 
Viktig med ordningen er dessuten at ordfører har mulighet til å forberede årsmøtene og sikre kontinuitet 
i årsmøtesakene fra år til år.  
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Vedtak:  
Ordfører for representantskapet beholdes. Lovendringene ble ellers vedtatt med de endringer årsmøtet 
bemerket. Lovkomiteen gjør også noen tekstlige forbedringer og rydder litt i bestemmelsene vedr.valg av 
sentralstyre. 
 

12. (13.3). Innkomne saker 

Sak 1 NV’s Organisasjonsmodell (innstilling fra Styreleder, Region 2 og Region 7) 

Innstilling  fra Styreleder om å legge ned regioner og nedsette et eller flere fag-/utstillingsutvalg med 
regionale spydspisser og som fremforhandler  avtaler med regionale arrangører (jf. hingstekåring 
under AEG ref. anm.), fra Region 2 om å redusere antall regioner til større og sterkere ved 
sammenslåing, og fra Region 7 om å nedsette en komite som skal se på NVs organisasjonsmodell. 
Innstilling også fra Styret om hva som ønskes med det nordiske samarbeidet: organisatorisk 
samarbeid eller fusjon? 

Begrunnelse: NV er en liten forening, hvor nesten alle ressurspersoner ”slites ut” ved å sitte i et 
styreverv.  Vi sliter med aktiviteten i regionene og ressurspersoner som kan dra arrangementene slik at 
disse avvikles som gode arrangement som kan markedsføre foreninga og stimulere interesse for vårt 
arbeid. Det er de samme personene som ønsker å vise hester som  både må sitte i styreverv og arrangere, 
og dette er ikke lett å kombinere! Pr årsavslutning er 4 av 7 regioner ”døde”. Arrangementene må styrkes 
både arbeidsmessig og økonomisk. Utstillingene og arrangementene er grunnsteinen i vårt arbeid!  

Kommentarer:  
• Det er litt drastisk å legge ned regioner allerede, regionsstrukturen er ennå ung. Det er på lokalplan NV 

har muligheter for å blomstre! 

• Uten regionene mister vi kontrollen med kvalitetssikringen på lokalplan – hvem skal da for eksempel 
kunne kalle en treningssamling Norsk Varmblod? 

• Det største problemet er papirarbeidet: innmeldingen av hester, kontroll av stamtavler, innrapportering 
av resultater, og utarbeidelse av kataloger og informasjonsmateriell. Det arrangementstekniske klarer vi i 
regionene fint å ta oss av med dreiebøker på plass. Med et sentralt sekretariat: Det hadde vært til stor 
hjelp om sentralstyret kunne ta seg av dette, f.eks. å sende rundt et sekretariat. 

Vedtak:  
Det nedsettes en komite bestående av 1 representant fra hver region og 1 representant fra sentralstyret. 
Mandat for 2007: Se på og konsekvensutrede en nedleggelse/ny inndeling av regioner / ny 
organisasjonsmodell inkl forholdet til ANV. Ut i fra dette arbeidet gis evt. et fornyet mandat i 2008 til å 
gjennomgå lovene på nytt og foreta evt nødvendige justeringer ihht. evt. ny struktur. Hvert regionsstyre 
får i oppgave å oppnevne en representant og sentralstyret får i oppgave å velge sin representant samt å 
kalle inn til et møte.   
 

Sak 2 Medlemsbladet Ridehesten skal være frivillig (Region 7). 

Begrunnelse: Medlemskontingenten i Norsk varmblod er i dag kr 800,-, hvorav bladet Ridehesten utgjør 
over halvparten av prisen. Ved å lage et ”to-pris-system” kan vi tilby et billigere medlemsblad til de som 
ikke ønsker å holde bladet Ridehesten, og dermed øke medlemsmassen betraktelig. 

 Kommentarer:  
• Enten har vi et medlemsblad eller så har vi det ikke, hvordan skal vi håndtere den del av medlemsmassen 

vi ikke når med medlemsinformasjon gjennom bladet om ikke alle medlemmer får medlemsblad? 

• Avl og oppdrett er faget vårt, Ridehesten er det eneste bladet på markedet i Norge som har noe å stille 
opp med der. 

• Sammenlignet med Hestesport: Det spiller ingen rolle hvor faglig bra dette bladet er eller ikke, det er 
målgruppen og kontakten til rytterne som betyr noe! At vi når ut til rytterne med vår informasjon! Faget 
kan de som er interessert lese og abonnere på ved siden av. 
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 Vedtak:  
Forslaget ble stemt imot. 

  

Sak 3 Websiden: Avsette penger til en bedre webbase for en enklere web-side (Region 2). 

Begrunnelse: Hjemmesiden er preget av alt for mye informasjon. Det er viktig at brukerne finner siden 
oversiktlig og enkel å bruke. Vi har skjønt at denne weben er veldig tungvint å jobbe med og håper det 
kan innvilges penger til en ny webbase som er enklere å bruke. Det er viktig at denne webbasen ikke blir 
personavhengig, men at hvem som helst som evt tar over kan jobbe videre med siden. 

Kommentarer: 

• Sekretær orienterte: Web-siden er ikke personavhengig, hvem som helst kan gjøre det, men den er 
utrolig tidkrevende å jobbe med pga forskyvninger av marger osv. Den er bildebasert og er tung å laste 
opp og ned (i alle fall for de med ISDN, som ofte opplever at de ikke kommer inn på sider). Før en ny 
web-side lages må foreninga tenke gjennom hvordan de vil ha den, struktur, hva den skal frontes med 
osv. Så må det avstettes tid (prioriteres) i forhold til andre arbeidsoppgaver (stillingsinstruks). 

• Regionene bør kunne administrere sine egne sider, det gir eierskap, effektivisering og stimulerer aktivitet 
i regionene! 

Vedtak:  
Styresak. 

 

Sak 4 For lite informasjon utad til medlemmene våre: forslag å legge hovedstyrets agenda ut på websidene 
(Region 2). 

Begrunnelse: Vi opplever at medlemmene våre mangler informasjon om hva som virkelig blir jobbet 
med i foreningen.  Det er ingen informasjon utad om hva som blir tatt opp og diskutert på styremøtene til 
hovedstyret. Er det mulig å legge sakslistene til styremøtene på nettet? Da får medlemmene en pekepinn 
på hva som blir jobbet med. Kanskje nettopp en eller annen brenner for det tema som skal diskuteres og 
har kunnskap og kompetanse på området! 

Kommentarer: 

• Bør sees i lys av de nye lovene: regionene får alle styrereferater fra hovedstyret og er ansvarlig for å 
informere sine medlemmer. 

Vedtak:  
Styresak. 

 

13. (13.2). Medlemskontingent 

Vi har fått melding fra Wiegaarden om at abonnementsprisen på medlemsbladet pr medlem og år vil øke 
med 130,- kr. Det betyr at det blir mindre enn 200 kr igjen av kontingenten til NV.    

Kommentarer: 

• Er prisen relativ til de sidene vi legger beslag på, eller hvordan brukes sidene? 

Vedtak:  
Styret gis rom for en økning av kontingenten for 2008 til maks 950,- per år, og samtidig forhandles med 
Ridehesten om hvordan sidene brukes/om prisen kan presses. 

 

14. (6.) Forslag til årsplan og budsjett 
Årsplan forelå ikke som eget dokument da styret fortsatt avventer behandling av ny avlsplan hos Norsk 
Hestesenter, men aktivitetsplanen blir omtrent som før (ihht. årsmeldingen). Årsplan legges ut så fort den er 
klar. Budsjettet ble godkjent.  
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Avslutning ved Mette Hansson. 
 
Årets oppdretter 2007 gikk til Per Martens (utdelt under premieringen ved hingstekåringen 02.03.2007). Alf 
Kjetil Andresen fikk overlevert bildet fra årsmøtet 2006 som takk for innsatsen som tidligere leder. 

Møtet ble hevet klokka 1830. 

     

Mette Hansson  Alf Kjetil Andresen  Cecilia Wallin 

 
 
Unn Reierstad 
Referent         


