
 

Årsmøte, Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl 
Skien, 25. mars 2000, kl. 17.30 

I tillegg til styret og ordfører samt representant for Norsk Rytterforbund møtte __ medlemmer, hvorav 25 var 
stemmeberettigede. 

Ordfører Håkon Rostad (valgt for ett år på årsmøtet i 1999) ønsket alle velkommen  - det første årsmøtet som 
skulle avholdes etter de nye vedtektene. Styreleder Alf Kjetil Andresen ba om forsamlingens velvilje og 
overbærenhet med de feil som var i innkallingen til årsmøtet som følge av overgangsproblemer med innkjøring 
av de nye vedtektene. Ingvar Sundvor fikk ordet for å gi en kort orientering om organisasjonens struktur: 

Representantskapet velger ordfører i representantskapet, styre og leder. Representantskapet er den 
øverste myndighet. Styret kan oppnevne utvalg. 

Det vil ta tid før alle regioner er organisert og i drift slik at systemet fungerer etter hensikten. 

Etter denne orienteringen ble årsmøtet så satt.  

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

2. Valg av to utsendinger til å skrive under møtebok sammen med ordføreren 
Øyvind Kirsebom ble valgt til referent, Tore Malmei og Cecilie Kilde ble valgt til å undertegne referatet. 

3. Årsmelding  
Årsmeldingen 1999/2000 ble ikke lest opp, men leder Alf Kjetil orienterte om årsmeldingens innhold og 
foreningens arbeid gjennom det siste året.  

Organisasjon og tilslutning: Det har vært et meget inspirerende år med en god utvikling for foreningen med 
mange spennende oppgaver. ”Foreningen er blitt stor men er samtidig liten”. Regionaliseringen har gått 
raskt og engasjementet fra de nye styrene har vært til inspirasjon for oss sentralt. Det er jo en helt ny 
organisasjon vi får. Seks regioner er etablert med styre, en mangler fortsatt, region 2 Oslo og Akershus. 

Foreningen er i en sterk omstøpningsfase med viktige oppgaver foran seg – sekretariatet og medlemsinfo er 
meget viktige ting det må jobbes med.  

Foreningens kontakt med sporten med vår første finale i Norsk Breeders Trophy i Drammen – et 
samarbeidsprosjekt med NRYF og Gjensidige er en viktig begivenhet for foreningens vekst.  

Internasjonalt samarbeide: vårt første år som A-medlem i WBFSH med vår egen side i WBFSH 
International Breeding Guide. Et tettere nordisk samarbeid kan føre til Nordiske finaler for våre Breeders 
hester, samordning av regelverk og praksis ang. semin og seminstasjoner og for fremtiden kanskje 
dommerutdanning, samarbeid på IT-løsninger m.m. Det skjer mye i den nordiske samarbeidsgruppen 
(ANV). Informasjon fra dette skal ut til våre medlemmer. Sist sommer var vi vertsskap sammen med NHS 
for et 2-dagers møte på Gjøvik for lederne av de fire avlsforbundene. Hovedtemaet var nye vedtekter for 
WBFSH. Formann i Dansk Varmblod, Jan Pedersen, var med i komiteen som hadde utredet disse. Vi fikk 
en grundig innføring i komiteens tanker rundt fremtiden for WBFSH. Dette satte oss i stand til å ta en aktiv 
rolle ved generalforsamlingen i Frankrike sist høst, hvor nye vedtekter ble vedtatt. Det nordiske samarbeidet 
gir oss makt i WBFSH, hvor formannen i Dansk Varmblod nå er valgt til president. 

Norsk Hestesenter på Starum (NHS), en stiftelse som er eid av hesteorganisasjonene i Norge og fungerer 
som innfallsporten mellom staten og all virksomhet i Norge, forvalter alle offentlige midler som skal 
kanaliseres til formål vedr. hest. NHS er en viktig samarbeidspartner for foreningen. Vår forening er 
representert i styret i NHS, hvor vi vil forsøke å være med på å forme NHS til å bli en stiftelse som i større 
grad tar vare på vår forenings behov. Den er vår stambokfører, og vi håper og har tro på at vår lenge 
etterspurte stambok vil komme i løpet av våren 2000. Starum er under ombygging og får status som 
riksanlegg. 



 

Stambok: Breeders Trophy, som er et avlschampionat for stambøker, har ført til en økning av hester i 
stamboken, i det all import av hestene må inn i vår stambok med godkjente papirer for å kunne delta der. 
Det har også ført til at noen hesteeiere har måttet skuffet innse at deres hester ikke har tre generasjoner og 
dermed ikke kan stambokføres. De nye hestepassene er trykt, og for fremtiden håper vi at våre hester vil ha 
et papir som vil gjelde både i sport og avl, samt som reisedokument.  

Arrangementer: Historiens første Breeders Trophy i Norge ble arrangert på Linnesvollen i Drammen i 
august. Kvalitetsbedømmelse samt 3 regionale føll- og unghestutstillinger med finale i Drammen – 
arrangementer som er viktige sosiale og faglige sammenkomster og som er med på å styrke samarbeidet i 
regionen. 

Alf Kjetil avslutter med å åpne for spørsmål til årsberetningen. 

Kommentarer: 
Bjørn Høie ytret ønske om at årsmeldingen kunne inneholde en komplett liste med resultater fra 
hoppeutstillingene. 

Årsberetningen ble godkjent. 

4. Regnskap, Forslag til årsplan og budsjett 
Regnskap og revisjonsberetning for 1999 ble lest opp og godkjent. Budsjettforslag ble diskutert og 
godkjent. Skisse til årsplan ble lagt frem og godkjent. 

Kommentarer: 

Det ble påpekt at det var stor usikkerhet i budsjettet pga midler fra NHS. Styret vil stramme inn på 
utgiftssiden i takt med ev. reduksjoner i midler fra NHS.  

5. Innkommende saker  
Det var kommet inn 4 saker til behandling. 

5.1  Forslag til lovendring (Reg. Østfold). Avlsplanen ønskes fast på dagsorden som eget punkt på årsmøtet.  
Ole Jørgen Jørgentvedt orienterte om forslaget, som er fremmet for at medlemmene skal få større mulighet  
til å kunne diskutere og påvirke eventuelle endringer i det for foreningen viktigste dokument.  

Kommentarer: 
• Avlsleder Tore Kvam orienterte om at avlsplanen kan revideres hvert år. Fristen for innspill er medio 

mai. 
• Alf Kjetil Andresen takket for forslaget og presiserte viktigheten av engasjement i forhold til avlsplanen. 

Vedtak: 
Forslaget vil bli behandlet i styret.  

5.2 Økning av kontingenten med kr 100,- som tilbakeføres til regionene (Reg. Hedmark/Oppland). Innstilling 
fra styret: kontingenten fra og med år 2001 blir økt med kr 150,- til hhv. Kr 450,- for enkeltmedlem og kr 
550,- for familiemedlemmer, med tilbakeføring av kr 100,- pr. medlem til regionene. 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket til fordel for forslag fra styret, som ble vedtatt.  

5.3 Bedre medlemsinformasjon oftere og mer regelmessig, ev. knytte oss opp mot et av hestebladene, samt 
hjemmeside på Internett (Reg. Hedmark/Oppland). 

Kommentarer: 
• Styret informerte om at disse saker er viktige temaer i styret som vi håper å få løsninger på i løpet av året 

så fremt økonomien tillater det. 

5.4 Strukturelle grep for å øke volumet på ridehestavlen i Norge (Bjørn K. Høie, Susan Hellum og Otto Arne 
Schau). 

 Forslaget ble presentert av Bjørn K. Høie og kommentert under pkt 5.1. 

Vedtak: 
Forslaget vil bli behandlet i styret og videresendt til avlsutvalget.  



 

6. Komiteen for endring av Navn og Logo 
Komiteen bestående av  Cecilie Kilde, Håkon Rostad og Vigdis Wærhaug, presenterte følgende forslag til 
navneendring: NORSK VARMBLOD 
Vedtak: 
Etter en kort diskusjon ble forslaget vedtatt mot 2 stemmer! 

 
Forslaget til logo var vanskeligere, da det var kommet inn flere forslag den senere tid.  

Vedtak: 
Alle medlemmer kan sende inn forslag til ny logo til styret innen 1. mai 2000. Alle forslag vurderes av 
styret. Representantskapet har gitt styret fullmakt til å velge den endelige logo. 

7. Valg  
Det er ikke samsvar mellom valgkomiteens forslag og lovverket. Rettelsene ble foretatt og akseptert: 

7.1 Valgkomiteens forslag til ordfører i representantskapet for neste år (2001) ble Håkon Rostad som ble valgt 
ved akklamasjon. 

7.2 Valgkomiteens forslag til styreleder for 1 år, Alf Kjetil Andresen ble valgt ved akklamasjon. 

7.3 Region Østfold var gjort kjent med at det ville komme et benkeforslag på en bedre regionsfordeling av 
styremedlemmene og at det ville gå på bekostning av representantene fra region Østfold. Bjørn Høie 
orienterte representantskapet om at hvis så var tilfelle var Nina Karstensen Østfold sin kandidat til styre 
fordi hun var representant i regionalstyre. Det kom benkeforslag fra Ingvar Sundvor om å velge inn 
Cathrine F. Andersen i styret. 

Følgende styremedlemmer med personlige varafolk ble valgt: 
Cathrine F. Andersen, vara: Ingvar Sundvor 

Øyvind Kirsebom, vara: Tarald Magne Oma 

Nina karstensen, vara: Gustav T. Mohr 

Kristin Kloster Aasen, vara: Johan Schulze 

Styret konstituerer seg selv. 2 av representantene velges for kun 1 år, styret trekker selv lodd om hvem som 
skal sitte for et eller to år. 

7.4 Valgkomiteens forslag til revisorer Magne Lilleeng og Craig Bertoia ble valgt ved akklamasjon. En av 
revisorene er på valg etter et år. Revisorene foretar selv loddtrekning. 

7.5 Valgkomiteens forslag til nytt medlem i valgkomiteen ble Susan Hellum. Valgkomiteen for valg på 
årsmøtet i 2001 blir således Cecilie Kilde (leder), Morten Aasen og Susan Hellum. 

 

Avslutning ved Alf Kjetil Andresen: 
Styrets leder Alf Kjetil Andresen takket for et ryddig årsmøte på tross av en noe uryddig innkalling. Den 
formelle del av årsmøtet var avsluttet. 

 
Tradisjonen tro ønsket foreningen også i år å hedre årets oppdretter. ”Årets oppdretter” 2000: Eva og Tarald 
Magne Oma. Et meget populært valg! De gjør en stor innsats for avl av norsk ridehest og i  



 

foreningssammenheng.  Gaven var også i år et bilde fra telemarkskunstneren Olav Bjørgum. 

 

     

Håkon Rostad  Cecilie Kilde  Tore Malmei 
 
 
Øyvind Kirsebom 
Referent 


