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I tillegg til styret og ordfører møtte __ medlemmer. Da forutsetningene for å avholde valg etter de nye
vedtektene ikke er tilstede, er alle medlemmer innkalt til årsmøtet med full stemmerett.
Møtet ble åpnet med at leder ønsket velkommen.
1.

Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2.

Valg av ordstyrer og møtereferent
Leder Alf Kjetil Andresen er ordstyrer, Siw Carlsen er referent.

3.

Valg av to utsendinger til å skrive under protokoll
Per Anfinnsen og Morten Aasen er valgt.

4.

Årsmelding
Leder ønsket først Per Anfinnsen velkommen for å motta en hedersutmerkelse som årets oppdretter. Han
mottok blomster og et litografi av Olav Bjørgum fra foreningen.
Leder leste deretter årsmeldingen for 1998/99:
Organisasjon og tilslutning: Arbeidsåret 98/99 har vært et aktivt år, hele styret har arbeidet sammen uten
arbeidsutvalg. Arbeidet med dannelsen av regioner har dessverre ikke kommet så langt som vi ønsker.
Medlemsmassen har også i år økt. Vi teller nå 185 medlemmer. Vi har nå bare to æresmedlemmer da Mads
Gaustad gikk bort i slutten av januar.
Skandinavisk kontaktutvalg (Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod, ANV) er nå etablert, og samarbeidet
har allerede gitt resultater. Leder var sammen med Kristin Kloster Aasen og prof. Odd Vangen i møte i
Danmark i september. Saker på møtet var bl.a.
• Sverige og Danmark har anerkjent sine respektive hingster for bruk hos hverandre
• Vi vedtok å etablere en Nordisk dressurfinale
• Vi etablerte en gruppe som skulle se på varedeklarasjon av sæd og sædforsendelser
• Vi tok et felles initiativ overfor WBFSH, hvor vi sendte et felles brev med ønske om en sterkere
klargjøring av hva WBFSH er og skal gjøre framover. Dette har allerede gitt gode resultater.
• Våren 99 skal vi være vertsskap for et felles møte innen gruppen av de fire nordiske landene. Dette
møtet vil NHS Starum være med å arrangere. Det blir altså vår tur til å presentere oss.
Leder var tilstede ved generalforsamling i WBFSH i Nederland den 12/1 99 hvor vi fikk vårt Amedlemsskap.
Som en av stifterne av Norsk Hestesenter Starum ser vi arbeidet der med å få på plass ”hestenorges”
infrastruktur som positivt og nødvendig. NHS Starum har siste året fått status som fremtidig riksanlegg for
ridesporten av NRYF.
Arrangementene: Oppslutning om utstillinger og deltagelsen i Championatene har vært stor. I fjor gikk vi
sammen med Gjensidige Forsikring og ga pengepremier og dekken til beste norskfødte hester i dressur og
sprang i unghestchampionatene. Dette samarbeidet mellom Gjensidige, NRYF og NFVH har ført til et
utkast for et Breeders Trophy system også her i landet. Vi håper at dette kan realiseres allerede i 1999. vi
tror at dette vil bli en ettertraktet gulrot for Norske oppdrettere.
Vi jobber med kvalitetssikring av arrangementene:
• Kvalitetsbedømmelsen blir årlig evaluert, og kjøreplanen er et godt verktøy å ha som utgangspunkt
for dette. Det ble sist år investert i et dataprogram for kvalitetsbedømmelsen som vil bli en god
hjelp fremover.

•
•

Hoppe, unghest og føll har fått sin kjøreplan siste år. Denne vil også bli et godt hjelpemiddel for å
utvikle og kvalitetssikre utstillingene for disse.
Kjøreplan for hingstene er i ferd med å falle på plass. Vi får se nå i vår hvordan denne vil virke.

Historikk: Tidligere generalsekretær i NFVH, Bjørn Høie, har kommet godt i gang med arbeidet rundt
foreningens historie. Vi håper å få anledning til en innledning i vår nye stambok som er lovet utgitt i løpet
av året.
Medlemsbladet: Dette har kommet med to utgaver i 1998. arbeidet med bladet og spesielt med
annonsesalget har nok gått litt tyngre det siste år, men vi tror fortsatt at det fyller et behov hos
medlemmene.
Siw og Nina etterlyser engasjement fra oss alle.
Kommentarer:
• Møte for skandinavisk samarbeid er booket inn på Starum 6. juni i år.
• Gustav Thorsø Mohr fortalte at det er to regioner på gang: Trøndelag og Vestfold, og det er også et håp
om dannelse av en region i Hedmark og Oppland.
• Johan Shulze fra Trondheim redegjorde for deres arbeid med dannelse av region der. Det er innbudt til et
møte i Trondheim 9. april.
Årsberetningen ble godkjent.
5.

Regnskap, forslag til årsplan og budsjett
Øyvind Kirsebom gjennomgikk regnskapet. Han fortalte at vi har en ganske stor økning i
medlemskontingenter, delvis grunnet kontingentøkning men også grunnet økt medlemsmasse.
Vi har investert i et dataprogram til Kvalitetsbedømmelsen, noe som gjorde innhugg på kontoen, men var
totalt sett en riktig investering.
Budsjettforslag:
Vi får 95.000 fra NHS og dt er kalkulert med kontingentinnbetaling på ca. 60.000,Kommentarer:
• Region Østfold foreslår at kr. 50,- fra medlemskontingenten skal tilbake til regionen.
• Kristin Kloster Aasen mener vi har stram nok økonomi som vi har, og at vi sånn sett kanskje ikke tåler
dette per i dag. Hun forstår godt at regionene behøver midler, og foreslår at vi kanskje kunne øke
medlemskontingenten med 50kr.
Det kom frem en del delte synspunkter på dette, og diskusjonen gikk noe frem og tilbake.
• Forslag om en fordelingsnøkkel på økonomien ut til regionene for framtiden. Inntil videre får hver
region når de starter en startkapital på kr. 5000,-, men at vi på sikt fordeler etter en gitt fordelingsnøkkel.
Vedtak:
Årsmøtet ga sin tilslutning til det siste forslaget.
Regnskap og budsjettforslag ble godkjent av årsmøtet.

6.

Valg
Alf Kjetil Andresen redegjorde for vedlegget til innkallingen til årsmøtet. Det finnes ikke nok regioner i dag
til at vi kan velge representanter etter de nye vedtektene. Representantskapet mener at et redusert styre på 4
medlemmer + leder er for lite uten at flere regioner er på plass. Det henstilles derfor overfor årsmøtet å
velge 6 medlemmer + leder i styret for 1999-2000. Gir årsmøtet sin tilslutning til denne strukturen?
Vedtak:
Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

6.1 Ordfører med vara til neste årsmøte: Håkon Rostad, varaordfører Cecilie Kilde.
6.2 Styreleder: Alf Kjetil Andresen (gjenvalg).

6.3 Styremedlemmer med vara: Øyvind Kirsebom (gjenvalg), Nina Karstensen (gjenvalg), Ingvar Sundvor
(gjenvalg) og Vara: Cathrine F. Andersen.
Det nye styret blir da som følger:
Leder:
Alf Kjetil Andresen
Styremedlem:
Øyvind Kirsebom
Nina Karstensen
Ingvar Sundvor
Kristin Kloster Aasen
Gustav Thorsø Mohr
Tarald Magne Oma
Varamedlemmer: Cathrine F. Andersen
6.4 Revisor: Magne Lilleeng (ikke på valg).
6.5 Nytt medlem i valgkomiteen ble Morten Aasen. Valgkomiteen for valg på årsmøtet i 2000 blir således
Vigdis Wærhaug (leder), Cecilie Kilde og Morten Aasen.
7.

Innkommende saker
Ingen videre innkomne forslag, men en tidligere uavklart sak ligger enda:
Forslag til navn og logoendring for foreningen
Sundvor mener at styret må gjennomføre oppgaven de fikk i fjor. Vi bør velge en komite nå. Komiteen
bestående av Cecilie Kilde, Håkon Rostad og Vigdis Wærhaug tok denne oppgaven. Denne komiteen skal
se på både navn og logoendring. Tidsfrist 1. oktober.

Årsmøtet ble hevet av leder Alf Kjetil Andresen, som ønsket velkommen til middag.

Siw E.Carlsen
Siw E. Carlsen
Referent

Per Anfinnsen

Morten Aasen

