Referat Årsmøte Norsk Varmblod Region 3
Avholdt: 11 Februar 2016
Stedt: Lykseth Gård
Til Stede:
Magne Arild Lilleng, Elf Kjetil Andresen, Lillian Strand, Norunn Kogstad, Bente Storvik, Aurora van der
Velpen


Saksliste ble godkjent
Saken angående Anabelle Z. Ble førstepremiert som gangartshoppe, men ble aldri stilt som
gangartshest. Tas opp med sentral styre.
Årets oppdretter for 2015?
Angående samarbeid med NPA, husk nye regler.



Årsmelding avsluttes



Årsplan for 2016
Føll og unghest skue ila høsten.
Minst et arrangement ila sommeren
Rydde i Epost/medlemsliste for regionen. Få oversikt over betalende medlemmer. Få dermed
oversikt over antall aktuelle deltagere på arrangement.
Satsningsgruppe. Fortsette planen med det. Norunn har utkast på ideet. Siril Heljesen, Nina Braaten
og Agria er med.
Regionen ønsker unghest satsning. Vi avler for sporten. Få NV til Verden.
Være ryddig med avtaler og svare. Skape gode samarbeid med sponsorer og smarbeidpartnere.
Finne en måte å skaffe live visning av resultater på og en raskere måte å regne resultater med.
Ta opp saken angående annonsering av utenlandsk registrerte hester på NV sin FB side. Tas opp på
neste møte.
Samtidig få styr og orden på administratorene på samme FB siden. Magne og Aurora tar ansvar.
Må få inn en eller to IT ansvarlige som sitter i styret.
Må passe på å få fotograf på arrangementer og legge ut bilder og referat.



Regnskap og Revisjon
Underskudd.
Spare penger på annonsering i hestesport?
Få opp pris på deltagelse av unghest testen. Ta det videre til sentral styre.
Arrangement skal være selvbærende. Lage en mappe med oversikt over hva som skal til og kreves av
planlegging og organisering?
Ingen dealer lages. Være ryddig og direkte oppgjør.
Ingen budsjett satt av per dags dato. Må få mål om å komme i null.
Samarbeid med flere organisasjoner ved store arrangementer?
Regionen kan søke sentral styre om midler. Sende skriftlige søknad.
Bente har levert en god oversikt og bra arbeid.



Innkommende saker
Ingen



Valgkomite, tilstede Alf Kjetil
Norunn blir valgkomite
Maria må tas kontakt med, vil muligens være vara?
Bente stiller ikke igjen til valg
Line blir til nestleder
Lillian sitter et år til
Magne sitter et år til
Ragnhild bytter da stilling med Maria?
Anne Kristine Mathiesen sitter et år til
Lene Andersen stiller ikke igjen til valg
Aurora van der Velpen og June Hognes kommer inn.
Aurora ble valg som leder
June må kontaktes, vil muligens bli sekretær?

Nytt møte med ny styre blir satt av mandag 22.2.2016

