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Årsmøte, Norsk Varmblod 
Olavsgaard, 02. mars, kl. 14.15  

I tillegg til styret og ordfører samt representant for Norsk Rytterforbund møtte 22 medlemmer. 

Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. 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 
Elin Ledaal og Anne T. Tangen ble valgt. 

3. Godkjenne utsendinger ved valgstyret 
Regionene har utvalgte representanter da ingen fra valgstyret er tilstede. 

4. Årsmelding  
Årsmeldingen 2001/02 ble lest opp av Alf Kjetil. Den refereres her i korte trekk. 

Medlemstallet har vært relativt stabilt siden 2000, på litt i overkant av 200. Vi mangler fremdeles etablering 
av region Oslo/Akershus, som er det området med flest medlemmer. 

 Styrets virksomhet har vært preget av oppfølging av utstillinger, avlsplan, Breeders, NHS og internasjonalt 
samarbeid. Forrige års fokus på sekretær/medlemskontakt/medlemsinformasjon har vært med styret  
gjennom hele året. Vi har nå funnet en løsning på dette. Vår nettside, www.hestinfo.com, er også blitt 
etablert i året som er gått, og en annen milepæl er at stamboka som er kommet! 

Det politiske arbeidet vi gjør i NHS-systemet og i internasjonale fora har en lang horisont, men er svært 
nødvendig. Det har vært to møter i Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod (ANV) hvor bla. ble tatt opp 

• Nordisk dommerutdanning – Internasjonal dommerutdanning (bl.a. gangartsseminar, hoppseminar) 

• Felles initiativ ovenfor WBFSH 

• Vurdering av mulighetene for en tettere organisering av ridehest-avlen i Norden (felles stambok 
m.m) 

Vi sliter fortsatt med stambokføringen av hestene våre. Her kan vi alle bidra ved å være flinkere til å 
rapportere bedekte hopper/fødte føll, sædimport og bruk av hingstene! Både NV og NHS har en jobb foran 
seg med bedre informasjon om systemet for stambokføringen. Et nytt Hestedatasystem er under utprøving 
nå i vår, som vi håper skal bidra til en mer effektiv og ryddig stambokføring.  

Avlsutvalg (oppnevt i 1994) og veterinærfaglig utvalg har blitt oppnevnt av styret. Disse holdt i høst et 
felles møte for å gå gjennom årets revisjon av avlsplanen. Avlsplanen ble også debattert på vårt årlige 
avlsseminar i januar, med tema ”Den gode ridehesten”, hvor forholdet mellom eksteriør og 
gangarteer/hopning ble forelest og vist i praksis. Tanken bak denne generaldebatten er å gi alle mulighet til 
å komme fram med sitt engasjement, slik at avlsutvalget og styret får de nødvendige innspillene for å kunne 
planlegge avlsstrategien fremover. 

Breeders-helgen 2001 ga klare signaler om at profilering og engasjement rundt dette arrangementet må 
økes! Til tross for store pengepremier var finaleklassene likevel ikke fylt opp. Det er oppnevnt en egen 
komité fra NV som er våre medlemmer i arbeidsgruppen for Breeders. 

Når det gjelder årets utstillinger og andre arrangementer la virusproblemene i hestepopulasjonen en demper 
på avvikling, noe som i stor grad påvirker våre aktiviteter og dermed rekrutteringen. 
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Kommentarer: 

• Hva med å inngå samarbeid gjennom ANV om import av sæd – også fra EU f.eks. via Sverige? 

Årsmeldingen ble godkjent. 

5. Regnskap  
Øyvind Kirsebom gikk igjennom regnskapet, som ble godkjent. 

Kommentarer/Vedtak: 

• Samarbeidet mellom regnskapsfører sentralt og regnskapsførere i regionene bør bedres slik at regnskapet 
kan avsluttes. 

• Regnskapet for Kvalitetsbedømmelsen skal inn i hovedregnskapet for å synliggjøre at foreningen har 
relativt stor aktivitet. 

6. Forslag til årsplan og budsjett 
Årsplan og budsjett ble godkjent.  

Forslag/kommentarer: 

1. Årsplanen bør være hva man har tenkt å arbeide med og på hvilken måte. Det er ikke nok å sette opp en 
oversikt over arrangementene, den må også ta opp i seg målsettinger foreningen jobber mot. 

2. Budsjettet til administrasjonskostnader er nesten doblet fra året før pga. at styret har ansatt ny sekretær. 
Sekretæren er journalistutdannet og  får 25 000,- pr. år, som skal dekke utgifter i forbindelse med 
medlemsblad (6 x pr år), informasjonsfolder, fakturering, kataloger, innkallinger, drifting av web-side. 
Budsjett til medlemsblad og møter er også doblet. 

3. Forslag til å øke budsjettet for utenlandske dommere i forbindelse med Kvalitetsbedømmelse til kr. 20 
000. 

4. Markedsføring: Det som kunne være greit å få hjelp med, er å ”bli kvitt” avkommene. Som 
oppdretternes interesseorganisasjon bør Norsk Varmblod være flinkere til å hjelpe oss å markedsføre 
hestene vår e og å jobbe for å skape kontakt mellom avlerne og rytterne. Å stille i Breeders uten 
profesjonell rytter virker temmelig håpløst. Hva foreslår styret? 

• Cathrine F. Andersen: Jeg tror hemmeligheten ligger i å få aktiviteter i regionene. Breeders er 
langt fra så ”farlig” som man tror. Bli med på kurs og andre forberedende aktiviteter! 

Vi skal prøve oss med en auksjon for neste Breeders. Kanskje får vi solgt tre hester, kanskje 
ingen, men ett sted må vi begynne. 

5. Hvor blir det av aktiviteten i region Oslo/Akershus? 
6. Arrangementer bør knyttes opp mot lokale rideklubber (idrett) slik at de kan motta (BU-)midler. 

7. Avlsseminaret: Alf Kjetil Andresen: Jeg vil oppfordre medlemmene til i større grad å slutte opp om 
avlsseminaret. Det er i avlsseminaret vi legger føringen for videre arbeid. Dette er et svært viktig 
arrangement for oss.   

Kommentarer: 
• Innbydelsen må komme tidsnok. 

• Det bør ikke være et rent avlsseminar, men et seminar hvor alle grener av vår virksomhet er 
inkludert. 

• Skal avlsseminaret være åpent eller ikke?  

• Alf Kjetil Andresen: Bakgrunnen for avlsseminar: vi hadde ikke eierskap til avlsplanen vår. 
Intensjonen var at vi som medlemmer skulle være med å påvirke denne avlsplanen – som 
enkeltindivider skulle vi kunne komme med vårt engasjement til avlsutvalget. Ønsker innstilles 
til et avlsutvalg for at styret kan ta styringen over avlsplanen. 
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• Bør avlsseminaret være et ”lag-seminar” hvor vi utvider rammen for innhold? 

• Alf Kjetil Andresen: Avlsseminaret skal primært legge føringer for videre arbeid i henhold til 
avlsplanen. 

• Kristin Kloster Aasen: Man kan ikke uforberedt ta stilling til noe så viktig som vår avlsplan i 
dette forumet. 

Vedtak:  
Det tas kontakt med sjef for Oslo Horse Show for å undersøke hva slags aktiviteter NV kan ha for neste 
arrangement. For ”Hest 2002”: Ha representanter fra regionene til stede som viser foreningens aktiviteter. 
Hallkjell Jensen og Cecilie Kilde bistår Unn Reierstad i å få i gang region Oslo/Akershus. 

7. Valg av ordfører til representantskapet (for 2 år) 
Håkon Rostad ble gjenvalgt. Varaordfører Ingvar Sundvor er ikke på valg i år. 

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 – Mary Best Granly 

De tre representantene ble godkjent. 

9. Valg av styreleder (for 1 år)  
Alf Kjetil Andresen ble gjenvalgt. 

10. Valg av 2 styremedlemmer med vararepresentanter for 2 år.  
Styremedlem: Kristin Kloster Aasen (gjenvalg) Vara: Liv Borg 
Styremedlem: Øyvind Kirsebom (gjenvalg)  Vara: Tore Malmei 

11. Valg av revisor for 2 år  
Nina Karstensen og Craig L. Bertoia (for 2 år). 

12. Valg av representanter til valgstyret 
Susan Hellum rykker opp, Hanne-Lill Steen er styremedlem og Siw Carlsen kommer inn som nytt 
valgstyremedlem. 

13. Innkommende saker 

Sak 1 Tillegg til vedtektene etter § 7.13 (Sentralstyret): Valg av ordfører, styrets leder og styremedlemmer 

skal være skriftlig. 
Forslaget kommer som en konsekvens av at det i vedtektene for regionene står at det skal være skriftlig 
valg på styrets leder og styremedlemmer. Styret finner det mest korrekt at disse valg foretas skriftlig.  

Kommentarer: 
• Ingvar Sundvor: Det gjelder generelt at valgene skal være muntlig såfremt ingen i generalforsamlingen 

ønsker at det skal være skriftlig. 

Konklusjon: 
Forslaget ble trukket tilbake. 

 

Avslutning ved Alf Kjetil Andresen: 
Styret er like basert på idealisme som resten av medlemmene. Vi har fått på plass et regionsverk – men vi har 
ikke mottatt et eneste forslag for innkommende saker til årsmøtet fra dere. Vi som styrer ønsker å få til noe. Vi 
erkjenner at våre arrangementer fremdeles har store potensialer i seg og bør utvikles. Vi har fått til mye og er på 
god vei. Men det er dere som må være med og dra.  
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Vi ønsker å hedre en av våre egne. Vi pleier å utpeke ”Årets oppdretter”. I år tilfaller denne hedersbevisningen 
Mary Best Granly – en verdig ”Årets oppdretter” 2002.  

Møtet ble hevet klokka 16:35. 

     

Håkon Rostad  Elin Ledaal  Anne T. Tangen 

 
 
Grethe Nordby 
Referent 
 


