
 

Årsmøte, Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl 
Norges Veterinærhøyskole, 8. mars 1997, kl. 16 

Møtet ble åpnet med at leder ønsket velkommen.  

1. Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 

2. Valg av ordstyrer og møtereferent 
Leder Håkon Rostad er ordstyrer, Siw Carlsen er referent. 

3. Valg av to utsendinger til å skrive under protokoll 
Nina Karstensen og Torunn Pedersen ble valgt. 

4. Årsmelding  
Årsmeldingen for 1996-1997 ble ikke lest opp, men gjengis allikevel i referatet: 

Representasjon og administrasjon: Representantskapet har hatt følgende sammensetning: 

Leder:  Håkon Rostad 
Nestleder:  Per Martens 
Kasserer:  Øyvind Kirsebom 

 Sekretær:  Alf Kjetil Andresen 
Rep.medlemmer: Ingvar Sundvor 
   Marianne Heltzen 

Tarald Magne Oma  
Vararep:  Ole Jørgen Jørgentvedt 
Repr. fra Hest & Helse: Knut Karlsen 
Repr. fra NRYF: Bjørn Johannessen 
Revisorer:  Jan Erik Malmberg og Gunnar Liven 

 
 Valgkomite: Magne Lilleeng - Siw E. Carlsen – Nina Karstensen 
 Arbeidsutvalget har bestått av: Håkon Rostad– Per Martens – Øyvind Kirsebom - Alf Kjetil Andresen 
 
 Styreoppnevnte verv og utvalg:  

Utstillingskomite:   Ole Jørgen Jørgentvedt, Øyvind Kirsebom, Sven Chr. Berg, Annie M. Liven, Bodil 
Gansted, Torunn Pedersen og Siw E. Carlsen 

Avlsutvalg:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, Cecilie Kilde 
Kåringsnemd:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, og George Remmen, med Wenche Walgren som 

varamedlem 
Rådgivning:  Jørn Kongelstad, Malerhaugen, 2857 Skreia, tlf 61164577. 
Materialforvalter:  Håkon Rostad 
Registrering:  Norsk Hestesenter 
Medlem i representantskapet i Norsk Hestesenter: Jørn Kongelstad, med vara Magne Lilleeng 
I styret for NHS:  Cecilie Kilde 
PR-kontakt:  Siw E. Carlsen 
 
Organisasjon og tilslutning: Det har i arbeidsåret 96-97 vært holdt 6 møter i arbeidsutvalget og 2 med 
representantskapet. Vi har dessuten utveksling med div. organisasjoner/institusjoner. 
 
Foreningen har 160 betalende medlemmer og 4 æresmedlemmer. Medlemsmassen har, som tallene viser 
også siste arbeidsår økt betraktelig. Regionene har vært aktive og klart vist sin berettigelse! Særlig Østfold 
bør trekkes fram med god aktivitet: diverse kurser og en solid avvikling av høstens kvalitetsbedømmelse. 
Dette burde være en inspirasjon til dannelse av nye regioner. 
 



 

Sekretariatet: Siw E. Carlsen har siden siste årsmøte vært engasjert av arbeidsutvalget som lønnet sekretær 
og kontaktperson. Dette ved siden av hennes innsats som redaktør av vårt tidsskrift og foreningens skribent 
i Hestesport, vært en medvirkende årsak til den økende tilslutning til NFVH. 

Norsk Hestesenter Starum som vi er en del av, sammen med landets øvrige hesteorganisasjoner, har vist et 
økende engasjement med vår gren av hestenorge. ”Norsk Ridehest AS” er nå lagt frem som et prosjekt. 
”Norsk Ridehest AS” er et frittstående selskap som utvilsomt vil gi NFVH store nye utfordringer. 

Arbeidsutvalget har vurdert vårt forhold til avlen internasjonalt og ønsker NFVH tilsluttet World Breeding 
Federation for Sport Horses, WBFSH. Dette legges frem for Årsmøtet. 

Forslag til endring av vedtekter: representantskapsmedlem Ingvar Sundvor har laget et nytt utkast til lover. 
Dette blir lagt frem for Årsmøtet til godkjenning. 
 
Arrangementene: Hingstekåring, hoppeutstilling og føllskuer ble avviklet uten spesielle merknader. 
Unghestchampionatet for norskfødte hester er godt i gang på dressursiden. Antallet startende er få, men 
tiltaket er etablert. For spranghestene er det godt håp om at dette også vil komme i gang nå. 

Unghestprosjektet: Vi har nå 17 hester det er søkt tilskudd for i 93-årgangen. Dette setter begrensninger på 
tilskuddet hver hest kan få. For denne årgangen vil dette begrense seg til kr. 6000,-. I framtiden vil vi måtte 
stramme inn regelverket for denne ordningen, slik at det opprinnelige regelverket vil gjelde. Det vil 
dessuten bli opprettet et råd som skal vurdere de ansøkte tilrideres kvalifikasjoner. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 

5. Regnskap  
Øyvind Kirsebom gjennomgikk regnskapet. I år er regnskapet ”i rute” i forhold til de tilskudd vi mottar fra 
Norsk Hestesenter. Regnskapet er revidert og godkjent. 

Kommentarer: 
• Håkon Rostad informerte årsmøtet om at unghesttilskuddet reduseres fra kr. 8000,- til kr. 6000,- grunnet 

stor pågang, hvilket jo er positivt.  
• Øyvind Kirsebom informerte om at kollektivt abonnement på Hestesport utgår, da dette innebar en stor 

kostnad. Pengene ønsker man i stedet å bruke på eget blad.  
• Magne Lilleeng syntes at dette burde det vært informert om på forhånd, noe Øyvind Kirsebom sa seg 

enig i. Det blir informert i vårt eget blad om dette. 
• Magne Lilleeng etterlyste revisjonsberetning. Øyvind Kirsebom hadde dette ferdig revidert og godkjent. 
• Ingvar Sundvor savnet budsjett for –97. Neste års budsjett bør med på regnskapsarket i årsmeldingen. 

Det bør også inn i bladet. 
• Gustav Thorsø Mohr spurte hva som skjer med regionsstøtte. Var det en engangsytelse eller noe som 

kommer hvert år?  
• Håkon Rostad appellerte til arbeidsutvalget om å ta opp denne diskusjonen. 
• Mary Best Granly mente at Årsmøtet måtte ta stilling til dette, men Rostad mente fortsatt at det 

først skulle behandles i arbeidsutvalget. 
• Øyvind Kirsebom sa at det kun er en liten del av medlemskontingenten som er å anse som 

inntekt.  
• Ingvar Sundvor mente vi burde hatt et budsjett for –97, men mente vi fikk sette oss som mål å forberede 

oss til neste år: Det bør settes opp et driftsbudsjett hvor det skilles mellom inntekt og bevilgninger. 
Bevilgningene får vi heller dele når de kommer. 

• Bente Bang Nilsen spurte om det var noe vi selv kunne gjøre for at utstillinger etc. skal gå i overskudd?  
• Bredere annonsering i medlemsblader var et forslag. 
 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 



 

6. Valg  
Nytt i år er at styreleder velges for ett år. Valgkomiteen har i år bestått av Magne Lilleeng, Nina Karstensen 
og Siw E. Carlsen. Magne Lilleeng leste opp valgkomiteens innstilling.  

6.1 Styreleder: Alf Kjetil Andresen – valgt for 1 år. Ny. 

6.2 Representantskapsmedlemmer: Øyvind Kirsebom - valgt for 2 år (gjenvalg), Per Martens (ikke på valg), 
Ingvar Sundvor - valgt for 2 år (gjenvalg),  Nina Karstensen – valgt for 2 år (ny), Ole Jørgen Jørgentvedt – 
valgt for 1 år (ny, gikk inn på Alf Kjetil Andresen sin plass ettersom han ble valgt som leder), Tarald Magne 
Oma (ikke på valg) og Vara: Håkon Rostad – valgt for 1 år (ny). 

Det nye styret blir da som følger: 
Leder:  Alf Kjetil Andresen 
Nestleder:  Per Martens 
Kasserer:  Øyvind Kirsebom 
Rep.medlemmer: Nina Karstensen 
   Ingvar Sundvor 

Ole Jørgen Jørgentvedt 
Tarald Magne Oma 

 Vararep:  Håkon Rostad 

6.3 Revisorer: Gunnar Liven – valgt for 1 år (gjenvalg) og Craig L. Bertoia – valgt for 1år (ny). 

6.4 Nytt medlem i valgkomiteen ble Vigdis Wærhaug – for 3 år. Valgkomiteen for valg på årsmøtet i 1998 blir 
således Siw E. Carlsen (leder), Morten Ringsrud og Vigdis Wærhaug. 

 
7. Forslag til endring av vedtekter  

Vedtektene er laget for å tilrettelegge for regioner, og der er klart at det er åpent for siden å kunne justere 
etter hvert. 

Kommentarer: 
• Håkon Rostad foreslår at vi trekker forslaget til vedtektsendringer.  
• Ingvar Sundvor sa at dette da måtte stemmes over.  
• Gustav Thorsø Mohr foreslo en vedtektskomite, som ser på dette og har det klart til årsmøtet i 1998. 

Mohr belyste også en del andre viktige momenter: Vi må prøve å trekke inn hele landet i samarbeid. 
Sundvors utspill fordrer at hele landet er oppdelt i regioner. Regioner må ha normalvedtekter. 

• Vi må også være en personuavhengig organisasjon, sier Sundvor. Forslag som ikke er inne 14 dager før, 
er ikke forslag, mener han. 

• Sundvor foreslår videre at Representantskapet sender ut forslag 1 mnd før neste årsmøte. 
• I forbindelse med lovendring og strukturendring bør vi også diskutere navneendring  

Vedtak: 
Årsmøtet er prinsipielt enig i at vi er et landslag med regioner. Representantskapet setter ned et forslag 
innen august -97, som sendes ut til høring til medlemmene. Muligens er navneendring på tide, men dette bør 
være en oppgave for  utvalget som ser på reglementsendringer. 
 

8. Foreningens aktiviteter i 1997 
 Hingsteutstillingen på Nes 12. april sto ikke på listen. Frivillig å møte på Biri. 
 Hoppeutstilling, føllskue og unghestskue. Dato 6. september. 
 Kvalitetsbedømmelse 27.-28. september. 
 Kommentarer: 

• Cecilie Kilde ønsker løshopp og føll.  
• Det må settes et tidsskjema slik at avvikling skjer noe raskere.  
• Nina Karstensen ønsker at arbeidsutvalget bidrar med en representant i en komite som ser på vedtekter 

til arrangementet.  
 



 

9. Fastsetting av kontingent for 1998 
 Det ble vedtatt å øke kontingenten fra 200,- til 300,- for enkeltmedlemmer og fra 300,- til 400,- for familie. 
 
10.  Innkomne saker  
  Fra Gustav Thorsø Mohr og Reg. Østfold kom det inn forslag på vedtektsendringer. Se pkt. 7. 

Kommentarer: 
• Mary Best Granly etterlyste medlemsskap i WBFSH.  
Håkon Rostad redegjorde noe hva dette går ut på. 
Vedtak: 
Årsmøtet går inn for et medlemsskap. 

 
 

Årsmøtet ble avsluttet ved at tidligere leder Håkon Rostad takket for seg etter 12 år som leder. Han ønsket det 
nye utvalget lykke til. Påtroppende leder Alf Kjetil Andresen takket for tilliten og overrakte Håkon Rostad en 
påskjønnelse. 

 

Vi trenger nå struktur og nye rammer rundt foreningen, avsluttet Alf Kjetil 
 

     

Siw E. Carlsen  Nina Karstensen  Torunn Pedersen 
 
 
Siw E. Carlsen 
Referent 


