Referat fra styremøte i NV region 1 og 2
Tid: torsdag 24. august 2017 kl. 20
Sted: Skype eller telefon. Alle kobler seg opp med link fra e-post.
Oppmøtte: Anne Sophie Smogeli, Marianne Eik Wood, Kristin Holm og Guro
Dragsund. June Bjørnøy (region 4) på sak 5.
1. Innkalling og saksliste. Ok, godkjent.
2. Møteleder: Guro Referent: Guro
3. Gjennomgang av forrige referat.
· Anne Sophie har tilgang til konto og bestiller bankkort.
· Regionstøtte 2015 og 2016. Dette skal være i orden nå. Anne Sophie
sjekker konto.
4. Utstilling 12.august, Tanum. Hvordan gikk det? Hva må vi gjøre før neste år?
 Er tidlig i august riktig tidspunkt? Kan man få med flere om det er lenger unna
sommerferien? Og kan det være lettere å få med funksjonærer senere? Vi
opplevde at det var vanskelig å få folk til å svare ja til å hjelpe til, samt at våre
egne ferier ble litt forstyrret. Spørsmålet er om det finnes andre helger senere
som er bedre uten andre ting som skjer. Det kan også være vanskelig å finne
et egnet sted med mange ledige bokser senere på høsten da mange hester
kommer inn fra beite.
 I fjor hadde vi det på Kalnes og i år på Tanum. Burde vi finne noen faste
steder som vi rullerer på? Det er en ulempe å ikke være kjent på plassen.
Burde vi ha to eller tre plasser som det rulleres på? En i Bærum, en nord/øst
for Oslo og en i Østfold. Så får alle mulighet til å ha utstillingen nærme noen år
og litt lenger unna noen andre år.
 Dommere og sted bør bookes i januar.
 Sponsorer bør avklares rundt nyttår for at de skal ha mulighet til å få dette inn i
budsjett og for at de fortsatt skal ha penger igjen i potten.
 Det er viktig at alle regionen er har like utstillinger. Både klassemessig og
premiemessig. Ønsker mer samarbeid for å få dette likere.
 Det bør være en innpisker og en fotograf ute. Det er mye på en person å være
begge deler. I tillegg bør det være en “stallvakt” som passer på sikkerheten i
stallen (få folk unna vei når det kommer hester ol.), denne kan også fungere i
samarbeid med innpisker for å få hestene ut av stallen på riktig tidspunkt.
 Det må være høyttalere ute. Og muligens i stallen.
 Man må ha et bedre tidsskjema for premiering. Alle klassene må få egen tid
de skal være i ringen.
 Utregning av hoppepremiering må gjøres annerledes neste år.
 Det må ut mer og enklere info på hjemmesiden/Facebook i forkant av
utstillingen. F.eks. linker til det som allerede ligger på hjemmesiden.
 Marianne følger opp evalueringsrapporten og sender inn til sentralt med kopi
til Guro.
 Anne Sophie ser over hvordan vi kom ut regnskapsmessig.
 Vi fikk inn svar fra 9 av 16 mulige på spørreundersøkelsen vi sendte ut i
etterkant av utstillingen. De fleste var fornøyd og det de kommenterte gikk
stort sett på det samme som vi ikke var fornøyd med.
5. Unghesttest 30.september-1.oktober, Drøbak.
 Hovedfunksjonene er booket og klart. Men vi mangler fortsatt folk. Alle har
ansvar for å spørre de som kan være aktuelle. Om noen er spurt er det viktig

at dette formidles til Guro eller skrives inn i arbeidsdokumentet slik at vi ikke
spør samme person flere ganger.
 Skal vi ha lotteri? Marianne sjekker litt rundt aktuelle premier og så bestemmer
vi oss når vi ser hva vi får.
 Sponsorer: sentralt har fått inn noen penger som er øremerket unghesttest.
Guro sjekker opp mer rundt dette og noen andre aktuelle sponsorer.
 Marianne sjekker opp blomster til premier og pynt, samt mulighet for kjøp av
walkie talkie.
 Guro bestiller sløyfer så snart som mulig, Marianne henter dem.
 Satsene for testrytter må Guro sjekke ut.
 Er det mulig å få NV-effekter til premier? Guro undersøker.
 Vi må få ut informasjon om unghesttesten på en lettfattelig måte. Vi må også
undersøke om det er aktuelt å få inn informasjon på steder som rytter.no,
dressursåklart.no, avlshest.no, sportshest.no, hest.no, equilife.no ol.
6. Tid for neste møte blir mandag 4.september eller onsdag 6.september på kveldstid.
Si gjerne fra hva som passer best. Innkalling på e-post.

