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Årsmøte, Norsk Varmblod
Starum, 21. mars, kl. 18

I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer.
Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Årsmøtet ble så satt.
1.

Godkjenne innkalling og saksliste
Region Midt-Norge begjærte årsmøtet avlyst via brev, med begrunnelse at verken innkallingen eller
kunngjøring av innkomne saker var regionene i hende innen fristen, som fratok representanter fra deres
region muligheten til å møte. Innkallingen og sakslisten ble allikevel godkjent av generalforsamlingen, med
forbehold at styret måtte ta irettesettelsen til følge, og vedtok med dette å fortsette årsmøtet.

2.

Valg av to utsendinger til å skrive under møtebok sammen med ordføreren
Ine Sanders og Morten Ringsrud ble valgt.

3.

Godkjenne utsendinger ved valgstyret
Utsendinger ble godkjent.

4.

Årsmelding
Årsmeldingen ble godkjent.
Kommentarer:
• Ingvar Sundvor: Årsberetningen er det viktigste dokumentet vi kan forholde oss til, og bør legges litt
mer arbeid i. Den skal rapportere om vi har nådd våre mål i løpet av året, gjenspeile årsplanen, og bør
derfor bygges opp etter en struktur omkring foreningens målparagraf §1 i lovene våre.

5.

Regnskap
Øyvind Kirsebom gikk igjennom regnskapet, som ble godkjent.
Kommentarer:
• Det er fortsatt et problem å få avsluttet regnskapet fordi ikke regnskapene fra regionene kommer inn
tidsnok.
• Administrasjonskostnadene har vært doblet fra året før pga overgangen til ny sekretær.

6.

Forslag til årsplan og budsjett
Årsplan forelå ikke, men ”den vanlige” aktivitetsplanen ble godkjent. Budsjettet ble godkjent.
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 må sees i sammenheng med spørsmålet om nytt medlemsblad under innkomne saker.
Dersom det blir bestemt at Ridehesten skal bli vårt nye medlemsblad, kan man kanskje ta opp kostnader
til administrasjon / medlemsblad / trykksaker til ny vurdering, for å senke medlemskontingenten noe.
3. Medlemskontingenten er vedtatt uforandret for 2003 på tidligere årsmøte. Før nytt medlemsblad under
innkomne saker behandles, bør medlemskontingenten for 2003 behandles.
Vedtak:
Medlemskontingenten for 2003 og 2004 kan høynes opptil 800,-.

7.

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

8.

Godkjenne 3 medlemmer til representantskapet, som etter forslag skal komme fra:
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8.1 En fra Norges Rytterforbund
8.2 En fra styret – Alf Kjetil Andresen
8.3 En fra Hest og Helse
På grunn av forfall gjensto kun styret. Alf Kjetil Andresen ble valgt.
9.

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

10. Valg av 2 styremedlemmer med vararepresentanter for 2 år.
Styremedlem: Gustav Thorsø Mohr (gjenvalgt)
Vara: Ole Jørgen Jørgentvedt
Styremedlem: Cathrine F. Andersen (gjenvalgt)
Vara: Mette Hansson
11. Valg av revisor for 2 år
Robert Ruud ble valgt for 2 år. Craig Bertoia sitter et år til.
12. Valg av representanter til valgstyret
Hanne Lill Steen rykker opp, Siw Carlsen er styremedlem og Anne Britt Svendsberget kommer inn som
nytt valgstyremedlem.
13. Innkommende saker
Sak 1 Det årlige tilskuddet til regionene relatert til medlemstall opphører. Ved nyetablering av en region gis
en etableringsstøtte på kr. 5000,- (Mette Hansson Reg B/V/T). Innstilling fra styret: Styret støtter dette
med samme begrunnelse.
Begrunnelse: det er i regionene at aktiviteten er og dermed muligheter til inntekter. Regionsstyrene har
begrensede økonomiske driftsutgifter utenom arrangementer, som bør være et inntjeningsgrunnlag.
Formål: å få et mer handlekraftig styre. Pr dags dato får ikke sentralstyrret overskuddet fra regionene,
men må dekke underskuddet.
Vedtak:
Saken trekkes til revurdering av styret.
Sak 2 Forslag om å lempe på avstamningskravene til norskfødte hester i Norsk Breeders Trophy. En
norskfødt hest etter kåret hingst fra godkjent avlsforbund og med pass fra Norsk Hestesenter burde
kunne tilmeldes Breeders (Helle Cathrine Gran, Reg. B/V/T). Innstilling fra styret: Styresak.
Begrunnelse: NBT er forbundets flaggskip, som ifølge statuttene bl.a. skal stimulere til avl i Norge og
markedsføre den norske ridehesten som konkurransehest. Av 35 finalekvalifiserte hester til Breeders
2001 var 4 norskfødte. Norsk Varmblod er et lite forbund med få hopper i aktiv avl. Man kan være enige
om at på sikt er seleksjon i alle henseender nøkkelen til en bærekraftig avl. Men å selektere hardt før
man har materiale å selektere i kan umulig være en slik nøkkel.
I statuttene står det at Breeders skal brukes som et ledd i indeksering av avlshester. Etter min mening må
et slikt arrangement være særdeles viktig som grunnlag for vurdering av avlshingstene i Norge, på
avkoms resultat. Hver hingst har relativt få hopper, og for oss hoppeeiere er det av avgjørende betydning
å få klarlagt hva deres avkom presterer, på bredest mulig grunnlag og i et minnelig tidsperspektiv.
Kommentarer:
• Det som er unikt for Norge i denne sammenhengen er at vi har en kåringslov å forholde oss til, som sier
at det er forbudt å bedekke med et uregistrert individ..
• Går det an å innføre en slags midlertidig dispensasjon i Breeders statuttene?
Vedtak:
Representantskapet gir styret myndighet til å utrede.
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Sak 3 A. Intern informasjonsflyt og markedsføring/profilering av NV og den norske hesten (Reg
Oslo/Akershus). Innstilling fra styret: Styresak.
1) Regionene bør rutinemessig få tilsendt referatene fra møtene i hovedstyret.
2) I lovene til Norsk Varmblod står det at styret skal ha en informasjonsansvarlig. En av
representantene i hovedstyret bør ha ansvaret for å formidle informasjon til regionene, samt fungere
som kontaktperson mellom regionene og hovedstyret. Dersom man anser det som nødvendig ut i fra
den økte arbeidsmengden dette innebærer, bør hovedstyret utvides med ett sete som har dette
ansvarsområdet.
3) Medlemsbladet fungerer i dag utilfredsstillende. Bladet kommer ut for sjelden. Vi når heller ikke ut
til våre eksterne målgrupper: potensielle kunder (ryttere).
4) Norsk Varmblods Internettsider: Det bør ryddes opp i forholdet omkring NVs domenenavn på
Internett. NV bør i den sammenheng tenke nøye gjennom sin profil utad. Det bør nedsettes en webarbeidsgruppe som kan ta ansvaret for å organisere og utvikle strukturen på web-sidene, både
innholdsmessig og layoutmessig, slik at sidene kan romme viktig informasjon om foreningens
aktiviteter på en ryddig, lett tilgjengelig og innbydende måte overfor så vel myndigheter som
potensielle nye medlemmer og kunder.
5) Oslo Horse Show: Showet er en unik anledning for promotering av Norsk Varmblod. Foreningen bør
ha en plan for promoteringen og et oppsett for ’turnusordning’ for de som sier ja til å stå på stand.
Region 2 ønsker å ta ansvar for å jobbe med saken etter oppfordring fra styret, og ønsker i den
forbindelse at styret jobber for å skaffe NV tilgang til egen bordplass, inngangsbilletter til et visst
antall personer som står ansvarlig for å stå på standen, samt pauseinnslag. Region 2 ønsker å
utarbeide informasjonsmateriell, som er ment å brukes ved alle arrangementer i regi av NV hvor det
kan være aktuelt å promotere foreningen, og må utarbeides i felles forståelse med foreningen for
øvrig og i samarbeid med sentralstyrets sekretariat. Trykking av informasjonsmaterialet bør derfor
budsjetteres over NVs felles konto.
6) NV bør jobbe for at det blir innført stammebenevnelse (far-morfar) samt oppdretter over speaker ved
alle større arrangementer (fra distriktsstevner og oppover.
7) Stimulering av oppmøte og engasjement for årsmøtet, samt friste nye medlemmer: i forbindelse med
årsmøtene er det ønskelig at det innføres tema for årsmøtene og arrangeres seminarer/foredrag eller
andre type arrangementer i forbindelse med årsmøtene, som kan stimulere til økt oppslutning og
engasjement.
8) Kartlegging av hestematerialet og differensiering av medlemskontingent: det bør gjøres en
kontinuerlig innsats for best mulig å få kartlagt populasjonen av varmblods ridehest i Norge.
Medlemmene bør videre grupperes i kategorier som a) passive medlemmer (uten hest) og b) aktive
medlemmer (med hest).
B. Fremmelse av samspillet mellom avlen og ryttersporten (Reg. Oslo/Akershus). Innstilling fra styret:
Styresak.
1) NV bør være representert på NRYFs årlige konferanser i hver av de ulike sportsgrener sprang,
dressur og feltritt for å fremme samspillet med ryttersporten. Her legger grenutvalgene føringen for
ryttersportens aktivitetsår.
2) Prosjektet formidling av varmblods ridehest hopper fra sport til avl: Regionen foreslår følgende: i)
Foreningen formidler kun hopper med godkjent stamtavle i henhold til avlsplanen. ii) Foreningen
formidler kun kontakt mellom hoppeeier og oppdretter. Det vil ikke bedrives oppfølging utover råd
og veiledning som kan gis fra foreningen sentralt.
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3) Arrangementsmessige fasiliteter: NV bør ta kontakt med de andre norske rytterorganisasjonene
(NRYF, Oslo Horse Show, NJK etc.) for at ryttermiljøene sammen kan jobbe mot å få opprettet et
fremtidig nasjonalt innendørsanlegg ved det nye Hestesportsenteret i Nannestad.
Kommentarer:
• Styret tar innspillene til etterretning. Det kan sies at det jobbes med en del av sakene.
• Når det gjelder stammebenevnelser på stevner er det FEI/NRYF som har ansvaret for dette.
• Når det gjelder Oslo Horse Show er noe av problemet at foreningen ikke har plass i budsjettet til å leie
egen stand.
Vedtak:
Representantskapet gir styret myndighet til å behandle sakene.
Sak 4 Under innkomne saker er det lagt opp til avstemning angående form og tilknytning på vårt medlemsblad.
Fra styrets side innstiller vi to alternativer. Om alternativ 1 vedtas, vil det bli satt et ekstraordinært
årsmøte samme kveld, hvor kontingenten for 2003 og 2004 vil bli behandlet og vedtatt:
1. Ridehesten som medlemsblad for NV.
Tilbud gitt fra Mediehuset Wiegaarden, se vedlegg. Betinger ny medlemskontingent: kr 800,-.
2. Hestesport (organ for NRYF) som medlemsblad for NV.
Vi får tilgang til egen(e) side(r). Ingen redaksjonell forpliktelse. Kostnader? Rundt 1300,- pr år.
Kommentarer/Diskusjon:
• Det er ønskelig å få ut medlemsinformasjon oftere og etter en fastere plan. Det oppnår vi med begge
alternativer.
• NVs sekretariat bruker svært mye tid og ressurser på medlemsbladet i dag. Et samarbeid der vi slipper
mye av det redaksjonelle ansvaret og ansvaret for å dekke arrangementene våre vil sikkert kreve noe
oppfølging også, men ansvaret for å fylle regionssidene bør fortrinnsvis ligge hos regionssidene selv. Da
vil sekretariatet kunne benytte sin tid til andre oppgaver som foreningen både sentralt og regionalt vil
kunne dra nytte av. Vi får et sterkere styre og sekretariat.
• Det er viktig at Norsk Varmblod har det redaksjonelle ansvaret for ”våre” sider.
• Ridehesten kommer ut 12 ganger i året, Hestesport 6. Det blir for forpliktende å sende inn stoff
månedlig, vi klarer ikke å fylle sidene våre med stoff.
• Det vil allikevel effektivisere regionenes arbeid med distribusjon av medlemsinformasjon slik at vi kan
konsentrere oss om arrangementene. Vi slipper å holde rede på medlemslister regionalt, og utgifter og
arbeid til trykking, liming og porto.
• Det er utrolig viktig med markedsføring, det ligger et hav av muligheter i tilbudet fra Ridehesten.
Hestesport kjører en profil hvor de markedsfører omskolering av travere til ridehestformål. Dette er
uforenlig med Norsk Varmblods formålsparagraf.
• Hestesport har et mye større opplag og mange flere lesere innen målgruppen, man får bladet gratis hvis
man er med i en rideklubb – noe mange er uansett. I tillegg har det mye mer relevant stoff
(sportsresultater, terminlister m.m.), og det er billigere å annonsere der.
• Hestesport dekker ikke engang de store arrangementene våre Breeders og Kvalitet!.
• Ridehesten blir for dyrt, og i tillegg er det for ”Penny preget”, det har for lavt faglig nivå, det dekker kun
nasjonalt nivå, og det trykkes mye av det samme som i den danske utgaven, som de fleste av oss allerede
sitter med. Vi kommer til å miste mange medlemmer på det.
• De aller fleste av våre avlere er ”hobbyavlere” som ikke har avl som næring. Når medlemsinformasjonen
blir tilgjengelig for alle, samtidig som kontingenten blir doblet, kommer mange til å melde seg ut av
foreningen og kun sitte med bladet (halv pris), og allikevel motta medlemsinformasjon.
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• Norsk Varmblod må finne nye måter å gi medlemsfordeler på. F.eks. større differensiering på
deltageravgifter, kollektivavtaler, samarbeidsavtaler med rytterne m.m. Ta utgangspunkt i
målparagrafen!
• Ridehestens tilbud (trykking av hingstekatalog, gratis annonsering på medlemssidene) burde fortsatt gi
muligheter for inntjening for foreningen.
Vedtak:
NV tar imot tilbudet fra Mediehuset Wiegaarden (alternativ 1) med fire regioner mot to, en region avla ikke
stemme.

Ekstraordinært årsmøte, Norsk Varmblod
Starum, 21. mars, kl. 23

I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer.
Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Ekstraordinært årsmøte 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
Ine Sanders og Morten Ringsrud ble valgt.

3.

Budsjett for 2003 og Medlemskontingenten for 2003 og 2004
Medlemskontingenten for 2003 og 2004 kan høynes med inntil 800,-.
Kommentarer:
• Skal vi skille mellom enkeltmedlemskap og familiemedlemskap slik vi har gjort tidligere, og hvor
mange stemmer skal et familiemedlemskap ev. ha i representantskapet?
Vedtak:
Budsjettering til sekretær ønskes opprettholdt uendret ved inngåelse av et samarbeid om nytt medlemsblad,
da årsmøtet ønsker å styrke hovedstyret. Medlemskontingenten for 2003 og 2004 settes til 800,-. Det skilles
ikke mellom enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.

Avslutning ved Alf Kjetil Andresen:
Jeg ønsker å gratulere foreningen med nytt medlemsblad. Vi har nå påtatt oss en stor oppgave med store
lovnader og stor fallhøyde og går en spennende tid i møte!
Årets oppdretter 2003 gikk til Cecilia Wallin.
Møtet ble hevet klokka 2330.

Håkon Rostad
Unn Reierstad
Referent

Ine Sanders

Morten Ringsrud

Vedlegg: Tilbud om medlemsblad
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Tilbud om medlemsblad
Ridehesten Norge
Blaakildevej 15
DK-9500 Hobro

Hobro 30. oktober 2003

Vi kan tilby flere fordeler til deres medlemmer:
 Gi deres medlemmer et blad direkte hjem i posten hver måned
 Skape mer aktivitet i foreningen og i hver enkelt region
 Fordele kunnskap om foreningen og deres arbeid, samt rekruttere nye medlemmer
 Interessante artikler som omfatter avl med bl.a. temaer som: foring, avlerportrett, veterinær- og
hovslagerstoff, reportasjer fra føllskuer, utstillinger, hingstekåring, kvalitetsbedømmelsen, unghestserier
og lignende
 Hver enkelt region kan løpende følge med på aktiviteter som foregår i andre regioner
 Norsk Varmblod kan skape seg en profil ved å gjøre seg mer synlig i den norske hesteverdenen
Vi tilbyr dere 4 helsider i farger, med flott layout hver måned fast i Ridehesten Norge.
Om dere ikke har nok stoff til alle sidene hver måned, er dere velkomne til å annonsere for egne produkter på 3
helsider i løpet av et år (kan inndeles etter ønske).
Til informasjon koster bladet i løssalg hos Narvesen og rideutstyrsforretningene kr. 54,50 og for et års
abonnement koster det 429,-.
Vi tilbyr dere bladet inkl. porto for kr. 400,- pr medlem, og foreslår en avtale med 2 års varighet. Inkludert i
denne prisen vil vi også gi dere en hingstekatalog i A5-format med plass til inntil 20 hingster (ca 500 stk). Dere
må da selv sende oss innholdet til katalogen. Vi vil også være behjelpelige med bruk av bilder fra våres store
fotoarkiv, logo, og oppdatering av deres hjemmesider.
Vi ser frem til en snarlig tilbakemelding, og kontakt oss gjerne for spørsmål.
Med vennlig hilsen
Jørgen Bak Rasmussen og Line Moen
Ridehesten Norge

