NORSK VARMBLOD • NWB
NORWEGIAN WARMBLOOD
Region Oslo / Akershus

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2007
Tid: Torsdag 08.01.07 kl 18.30 Sted: Kafeterian, Ellingsrud ridesenter
Det var 8 fremmøtte representanter
1. Valg av ordstyrer
Kathrine L Gunby ble valgt.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent
3. Valg av to til å underskrive protokoll
Hans Jørgen Hurley-Langseth og Karen Lynn Hurley-Langseth ble valgt til å underskrive
protokollen.
4. Godkjenning av årsmeldingen.
Årsmeldingen ble lest opp av Kathrine Gunby og godkjent.
Korreksjon: Ine Sanders var på regionledermøte på Olavsgård, ikke på Starum
som det ble skrevet i årsmeldingen.
5. Godkjenning av regnskap
Regnskapet ble gått gjennom. Revisor Anne Theodora Tangen hadde godkjent og revidert
regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
6. Godkjenne budsjett.
Det nye styret for ansvar for å sette opp budsjettet for 2007.
7. Innkommende saker.
 Sak fra Robert Ruud ang NV’s organinsajsonsmodell
Kathrine Gunby leste gjennom saken og det var uenighet om å legge ned regionene. Det kom innspill
om at heller flere regioner bør slåes sammen til færre, men større regioner. Dele regioene feks inn i
Nord, Vest, Øst og Sør. Da blir det flere krefter som som drar, bedre økonomi da vi får flere påmeldte
hester til ulike arrangementer og en deler da på utgiftene sammen. Flere hjelpere til ulike aktiviteter. Vi
anser oss som ulike arbeidslag per i dag.
Et annet innspill var å arrangere 3 og 4 års test på vanlige stevner, mens føll og unghestskuene må
holdes alene.
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 Websiden
Hjemmesiden vår er preget av alt for mye informasjon! Det er viktig at brukerene av denne siden finner
den oversiktlig og enkel å bruke. Førstesiden bør være så enkel som mulig med kort informasjon om de
ulike temaene hvor du så kan klikke deg fram videre og finne mer informasjon. Det er veldig vanskelig
å skjønne hva som er oppdatert og nyheter på siden. Vi har skjønt at denne webbasen er veldig
tungvind 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. Hva slags tanker har hovedstyret om websiden i framtiden?
 For lite informasjon utad til medlemmene våre
Vi opplever at medlemme mangler informasjon om hva som virkelig blir jobbet med i foreningen. Det
er ingen informasjon om hva som blir tatt opp og diskutert på styremøtene til hovedstyret. Vi har
forståelse for at ikke alle styremøtereferatene bør legges ut på nettsiden vår, men er det mulig å legge
ut sakslistene til styremøtene på nettet? Da føler vi medlemme får en pekepinn på hva som blir jobbet
med og kanskje nettopp en brenner for et tema.
8. Valg
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Vara:
Vara:
Valgkomite:
Revisor:

Hans Jørgen Hurley-Langseth
Karen Lynn Hurley-Langseth

(valgt for 1 år)
(gjenstår 1 år)

leder- Anne Theodora Tangen (gjenstår 1 år)

Styret og valgkomiteen får i oppgave å finne nye kandiater og får fullmakt til å konstituere seg.

Region Oslo/Akershus
Referent: Elisabeth Gunby

Østerås 12.02.07

----------------------Hans Jørgen Hurley-Langseth

-----------------------------Karen Lynn Hurley-Langseth

Norsk Varmblod region Oslo/Akershus
v/sekretær Elisabeth L Gunby, Ovenbakken 27a, 1361 Østerås, tlf 99713471
elisabeth_gunby@yahoo.co.uk
Side 2 av 2

