Referat fra årsmøte NV Region 2 2012.

Årsmøtet ble avhold på Olavsgaard Hotell 21.03.12.
9 personer møtte opp på årsmøtet, dette var: Jørgen Andresen, Eva Westby, Trine Lise
Greni, Kari Staubo, Stine Johannessen, Cecilie Granerud, Cecilie Kilde, Live Lie Bjørklund og
Kristine Pedersen.

Valg av ordstyrer ble Eva Westby.
Stine Johannessen og Live Lie Bjørklund skriver under protokoll.
Innkallelsen ble godkjent med en anmerkning om at den var for sent ute i henhold til
forskriftene.
Regnskapet ble godkjent, med anmerkninger om at vi har penger utestående både fra
manglende innbetaling av deltageravgift og sponsorpenger fra en enkeltperson, samt at
Region 1 skylder oss penger for utgifter/ underskudd på felles arrangement.
Det ble enighet om å sende regning til Region 1 for felles utgifter, samt at vi skal purre på de
utestående betalingene fra privatperson.
Budsjett for 2012 var ikke satt da aktivitetsnivået for regionen var uavklart.
Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
Følgende er valgt inn i styret for 2012:
Leder/ kasserer: Eva Westby
Nestleder/ sekretær: Stine Johannessen
Styremedlemmer: Kari Staubo, Live Lie Bjørklund, Cecilie Granerud og Kristine Pedersen

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet, men det var blitt ytret ønske om å avholde
løshoppinger i regionen. Det nye styret skal forsøke å jobbe med saken.
Det ble bestemt å avholde føllskue og 3-4 årstest i regionen i 2012. Vi bestemte å avholde
dette alene, og ikke i felleskap med andre regioner da det ikke fungerte så bra i 2011.
Dato for føllskue er satt til 18. august. Kristine Pedersen undersøker muligheten for å
avholde dette på Nordre Hauger gård. Dato for 3-4 årstest er satt til 29.-30. september. Det

nye styret undersøker mulige steder dette kan avholdes. Vi satser på å skaffe til veie norsk
testrytter for å senke utgiftene noe, og har som mål å gå i null på våre arrangementer i år.

Referent: Stine Johannessen
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