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Årsmøte, Norsk Varmblod
Sørum, 03. mars, kl. 14.

I tillegg til styret og ordfører samt representant for Norsk Rytterforbund møtte 31 medlemmer.
Leder Alf Kjetil Andresen ønsket alle velkommen og overlot deretter ordet til ordfører for representantskapet
Håkon Rostad som formelt åpnet årsmøtet. Årsmøtet ble 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
Mette Hansson og Magne Lilleeng ble valgt.

3.

Godkjenne utsendinger ved valgstyret
Utsendingene fra valgstyret ble godkjent.

4.

Årsmelding
Årsmeldingen 2000/01 ble lest opp av Alf Kjetil. Årsmeldingens innhold ble av formannen karakterisert
som en kortversjon av foreningens arbeid gjennom det siste år.
Det har vært et meget inspirerende år med aktiviteter av nasjonal og internasjonal karakter. En god utvikling
for foreningen med mange spennende oppgaver. Foreningen vokser, vi har seks regioner som er etablert
med styre, men 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. Regionene oppfordres til i sterkere grad aktivt å være med på å finne
praktisk gjennomførbare løsninger på disse viktige områder.
Foreningens kontakt med sporten er styrket gjennom etablering av Norsk Breeders Trophy AS som eies
50% av vår forening og 50% av NRYF. Gjensidige er også en viktig samarbeidspartner i dette prosjektet.
Årsberetningen ble godkjent.

5.

Regnskap
Regnskap og revisjonsberetning for 2000 ble lest opp og godkjent.

6.

Forslag til årsplan og budsjett
Budsjettforslag ble diskutert, og endret forslag fra styret ble vedtatt.
Forslag/kommentarer:
Det ble en heftig og positiv diskusjon om styremedlemmers utgiftsdekning i forbindelse med styrearbeid.
• Representantskapet sendte tydelige signaler til styret at det var et ønske om at det skulle være fullstendig
utgiftsdekning for styrearbeid uansett hvor i landet styremedlemmene var bosatt.
• Gustav T. Mohr foreslo at styret og valgstyret utreder mulighetene for utgiftsdekning, og kommer med
en innstilling til neste årsmøte.
Vedtak:
Etter innspill fra representantskapet undersøker Øyvind Kirsebom grensen for moms på medlemsblader til
organisasjoner/lag. Vi har til nå måttet holde oss innenfor en grense på kr. 12 000 i annonsesalg pr. år.

6.1 Skisse til årsplan ble lagt frem og godkjent.
7.

Valg av ordfører til representantskapet (for 2 år)
Ingvar Sundvor ble valgt til varaordfører. Ordfører Håkon Rostad er ikke på valg i år.
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8.

Godkjenne 3 medlemmer til representantskapet, som etter forslag skal komme fra:
8.1 En fra Norges Rytterforbund – Kjell Myhre
8.2 En fra styret – Alf Kjetil Andresen
8.3 En fra Hest og Helse – ingen kandidater
De to representantene ble godkjent.

9.

Valg av styreleder (for 1 år)
Valgkomiteens innstilling til styreleder: Alf Kjetil Andresen ble akseptert ved akklamasjon.

10. Valg av 2 styremedlemmer med vararepresentanter for 2 år.
Styremedlem: Cathrine F. Andersen
Vara: Ingvar Sundvor
Styremedlem: Gustav T. Mohr (gjenvalgt) Vara: Ole Jørgen Jørgentvedt
11. Valg av revisor for 2 år
Magne Lilleeng erstattes av Nina Karstensen som er valgt for 2 år. Revisorer for 2001er Craig L. Bertoia
(på valg i 2002) og Nina Karstensen.
12. Valg av representanter til valgstyret
Morten Aasen rykker opp som leder, Susan Hellum er styremedlem og Cecilie Kilde erstattes av HanneLill Steen som er valgt for 3 år.
13. Innkommende saker
Sak 1 Forslag til lovendring samt forslag til lover for regioner i NV (Magne Lilleeng Reg.
Hedmark/Oppland) .
Endringsforslagene ble gjennomgått og diskutert pkt. for pkt.:
§ 5 ”Der det ikke er regionalt lokallag kan enkeltpersoner stå innmeldt direkte i landslaget og være eget
lag med tanke på utsendinger til representantskapet.” Da alle er medlemmer av landslaget uansett region
foreslås setningen utelatt.
Hest & Helse faller bort. Representanter oppnevnes av NRYF og styre – godkjenning av
representantskapet faller bort.
Avsnittet som begynner med sitat ”Representantskapet godkjenner dannelse av lokallag og godkjenner
lover for det enkelte lag” foreslås endret til: Representantskapet godkjenner dannelse av regioner og
vedtar lover.
§ 6 Styret får forslagsrett.
§ 7 Frist for avvikling av årsmøte endres til 31. mars.
§ 7.08 Godkjenning av de 3 representantene bortfaller – ref. forslag til endring i § 5. Frister for
utsendelse av innkalling og innkommende saker føyes til.
§ 8 Revisors valgperiode foreslås forlenget fra 2 til 3 år (§ 7.11).
Følgende paragrafer ble vedtatt endret:
§ 5 siste avsnitt endres til: Representantskapet godkjenner dannelse av regioner og vedtar lover.
§ 6 Forståelsen av paragrafen er at styret i fellesskap har forslagsrett. De enkelte styremedlemmer har ikke
forslagsrett.
§ 31 Fristen for avvikling av årsmøte settes til 31 mars.
Foreslåtte lover for regioner ble vedtatt for 2001. Revidering av lovene for regionene tas opp ved neste
årsmøte.
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Sak 2 Andelen av kontingent til regionene for familiemedlemskap økes fra kr 100,- til kr 150,- (Magne
Lilleeng Reg. Hedmark/Oppland) .
Dette for å stimulere tegning av familiemedlemskap fremfor enkeltmedlemskap.
Vedtak:
Trer i kraft for 2001.
Ordfører Håkon Rostad avsluttet den formelle delen av årsmøtet og overlot ordet til leder Alf Kjetil Andresen
som kalte på forsamlingens oppmerksomhet.
Avslutning ved Alf Kjetil Andresen:
Styret ved formann ønsket å takke Nina Karstensen for stor innsats og godt samarbeide i styret de siste år. Nina
fikk en stor pokal med vår gamle logo på.
Tradisjonen tro ønsket foreningen også i år å hedre årets oppdretter. ”Årets oppdretter” 2001: Ingvar Sundvor.
En oppdretter med lang og trofast fartstid i avl av ridehest – applaus til Ingvar og hans innsats for avl av norsk
ridehest og i foreningssammenheng. Gaven var også i år et bilde fra telemarkskunstneren Olav Bjørgum.
Middag ble servert for 31 sultne medlemmer

Håkon Rostad
Siw Carlsen og Øyvind Kirsebom
Referenter

Mette Hansson

Magne Lilleeng

