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Årsmøte, Norsk Varmblod
Drøbak, 15. februar, kl. 12

I tillegg til styret og ordfører møtte 23 medlemmer, hvorav 17 var stemmeberettiget.
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
Cecilie Kilde og Magne Lilleeng ble valgt.

3.

Godkjenne utsendinger ved valgstyret
Utsendinger ble godkjent.

4.

Årsmelding
I fjor ble det fremmet et forslag om en mer detaljert årsmelding i henhold til NVs vedtekter. Årets
årsmelding er derfor mer omfattende enn tidligere. Årsmeldingen ble godkjent.
Kommentarer:
• NV gratuleres med en grundig årsmelding. Dette er et viktig steg framover.
• Årsmeldingen burde også ha vektlagt karakterene til de hestene som vant finalen (ref. årsmelding s. 8)
og ikke bare de som ikke møtte til finale.

5.

Regnskap
Øyvind Kirsebom gikk igjennom regnskapet, som ble godkjent. Revisjonsberetningen ble lest opp og
godkjent.
Spørsmål/kommentarer:
• Når utbetales regionsstøtten?
• Øyvind Kirsebom: Gjerne når støtten fra NHS blir utbetalt.

6.

Forslag til årsplan og budsjett
Alf Kjetil Andresen: 1) Styret har jobbet med stambokføring, og har som målsetning å legge
stambokføringen så tett opp mot internasjonale stambøker som mulig. Vi ønsker at styret gis mandat til å
føre denne prosessen videre. Vi ønsker å lage en detaljert handlingsplan og budsjett for det videre arbeidet,
som blant annet inkluderer å finne ut om den svenske databasen kan konverteres for bruk til vårt formål.
2) Styrets virksomhet må kunne gis et større budsjett. Idealisme kan strekkes for langt, og blir en personlig
utgiftspost.
Kommentarer:
• Alf Kjetil Andresen: Norsk Travselskap har ansvar for databaser osv., men benytter gammel software
som må byttes. Uten et tjenelig verktøy som kommuniserer med internasjonale stambøker, får vi ikke
nådd våre mål.
• Robert Ruud:
1. Vedr. stambokføring: Vi har nå en mulighet til å ta over egen identitetsbygging. Det vil slå positivt ut
dersom vi kan føre vår egen stambok. Det vil stimulere til avl og NV vil nærme seg brukergruppen sin.
2. Overskudd fra stambokføring: Vi bør synliggjøre oss for disse pengene. Overskuddet bør brukes
fornuftig – helst så det genereres mer midler.
3. En god løsning vil være at NV forestår stamboken i samarbeid med NRYF.
• Vi kan få effektivitet og ha en god serviceinnstilling ved å ta over stambokføringen selv.
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• Vi har en historisk mulighet, som Robert Ruud poengterte, til å endre systemet og utføre
stambokføringen selv på grunn av gode relasjoner til personer i NRYF.
• Vi må vokte oss vel for å distansere oss fra Starum, da det er Starum som styrer økonomien.
• Etter å ha tatt over stambøkene, kan vi selv stå for kåringer, hoppeutstillinger osv.?
• Alf Kjetil Andresen: I følge forskriftene skal slike utstillinger forvaltes av Norsk Hestesenter.
Avlsinformasjonen vi får fra våre uoffisielle utstillinger er like viktig som informasjonen vi får fra de
offisielle utstillingene. Premiegradene er en del av det offisielle systemet som NHS forvalter.
• Dersom føll – 3-åringer skal tas seriøst, må det gjøres oppgraderinger til offisiell gyldighet.
• Cecilie Kilde: I NVs avlsutvalg ønsker vi å begynne med blanke ark. Vi må gjøre noe drastisk, og vi er i
gang! Vi ønsker å gå gjennom hele vårt avlssystem på nytt på en helhetlig måte for å ta fatt i alle de
problemene vi møter i det norske regelverket. Så får vi ta de rundene med avlsrådet ved NHS som er
nødvendig.
• Ingvar Sundvor: Formannen bør også få lønn, framlagt av valgstyret, behandlet i ekstraordinært årsmøte
og med tilbakevirkende kraft.
Vedtak:
1. Styret gis mandat til videre arbeid innenfor forsvarlige økonomiske rammer
2. Regionsmidlene beholdes av sentralstyret til disponering
3. Kontingenten forblir uforandret for 2004.
7.

Valg av ordfører til representantskapet (for 2 år)
Håkon Rostad ble gjenvalgt.

8.

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

9.

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

10. Valg av 2 styremedlemmer med vararepresentanter for 2 år.
Styremedlem: Robert Ruud
Vara: Mette Hansson
Styremedlem: Øyvind Kirsebom (gjenvalgt) Vara: Morten Ringsrud
Vara for Cathrine F. Andersen: Bjørn Ås
11. Valg av revisor for 2 år
Elin Ledaal ble valgt. Robert Ruud sitter et år til.
12. Valg av representanter til valgstyret
Pga at hele valgkomiteen har falt fra, må nye representanter velges. For å unngå dette i fremtiden velges 2
varafolk til valgstyret. Knut Olsen (formann), Ole Jørgen Jørgentvedt og Anne Britt Svensrud ble valgt.
Vara: Bjørg Siri Svendsen og Eva Opdahl.
13. Innkommende saker
13.1
Evaluering av fjorårets landsutstilling (Reg. B/V/T)
Regionen ønsker at det blir gjort en evaluering av fjorårets landsutstilling for hopper og finalehelgen for føll
og unghest i hver enkelt region. Vi håper bl.a. følgende spørsmål kan tas opp: Når Norsk Varmblod må
forholde seg til tidsrammene fra Norsk Hestesenter, er det da en ide å legge hoppeutstillingen til lørdag og

Årsmøte, Norsk Varmblod
Referat

15. Februar 2004
Side 3 av 5

føll og unghest + auksjon til søndag i finalehelgen? Kan det lages en bred arbeidsgruppe som består av
representanter fra regionene som i fellesskap tar ansvar for arrangementet?
Kommentarer:
• Utgangspunktet er at arbeidsgruppen Cathrine F. Andersen og Mette Hansson har deltatt i de siste to
årene fungerte godt det første året, men ikke i fjor.
• Ved å legge føll- og unghestfinalen over to dager gis det mulighet til å få med flere føll- og unghester.
• Søndag må det skje noe spennende som lokker publikum
• Regien må legges om.
Konklusjon:
Innen 1. april kaller Mette Hansson inn en representant fra hver region til en arbeidsgruppe.
13.2

Endring av det offentlige utstillingssystemet som begrenser 3-års hopper til kun å oppnå 3-premie,
evt. stilles i kvalitet (Reg. B/V/T)
Det offentlige utstillingssystemet i dag gir 3 års hopper kun mulighet til å oppnå 3.-premie og ev. stilles i
kvalitet. Dette motiverer ikke hoppeeieren til å vise hoppa på utstilling og hoppa vises gjerne senere i livet.
Regionen mener vi går glipp av verdifull avlsinformasjon når vi ikke får inn hoppene til en tidlig vurdering.
Utviklingen i avlen går så hurtig at har vi råd til å fortsette med dette systemet? Regionen foreslår at vi lager
en uoffisiell utstilling for 3 års hopper i påvente av nye offentlige utstillingsregler. Utstillingen kan legges
sammen med den uoffisielle føll og unghest finalen. Medaljer /diplomer/premiering kan stimulere
hoppeeieren til å ville prioritere utstillingen. Det må ha en verdi å stille opp og en premiering som virker
attraktiv.

Konklusjon:
Saken ble trukket da dette er under arbeid av NVs Avlsutvalg v/Cecilie Kilde jf. Sak 6.
13.3

Forslag om endring av NVs lover samt forslag til årsplan for 2004 om innføring av retningslinjer
(Reg. Oslo/Akershus)
Unn Reierstad redegjorde for regionens innspill. Bakgrunnen for forslaget er at regionen mener lovene ikke
er tilstrekkelig transparente, og at informasjonsflyten mellom sentralstyret og regionene/medlemmene
overhodet ikke fungerer. Bl.a. er ikke eksistensen av vårt grunnleggende arbeidsdokument, avlsplanen, og
dermed dens saksgang, nevnt i lovene. Saksgangen i utnevnelsen av representanter til diverse arbeidsutvalg
og kåringsnemnd eller forholdet til NHS er heller ikke nevnt: enten må praksis fremgå av lovene, eller det
må stå en henvisning til hvilket regelverk som gjelder. Med formål å sikre representantskapet en bedre
oversikt og kontroll/forslagsrett til kandidater til diverse utvalg, er det foreslått å ta dette inn i lovene. Videre
ønsker regionen en lovendring som åpner for opprettelsen av et målstyringsverktøy for å hjelpe styret i dets
arbeid og for å samkjøre foreningen på alle nivåer: strategisk plan og kvalitetsstyringssystem/ retningslinjer.
Opprettelsen av målstyringssystemet er foreslått for årsplan 2004, med foreslått prioritering av
ansvarsdefinering og retningslinje for informasjonsansvarliges ansvarsområde, kvalitetssikring av
stambokføring/registreringsrutiner dersom egen stambokføring, samt for arrangementer i regionene.
Forslaget innebærer videre at de til enhver tid gjeldende arbeidsinstrukser skal overleveres styre sentralt og
regionalt og de aktuelle utvalg på begynnelsen av hvert foreningsår, som fast punkt på årsplanen. Styret har
et stående tilbud om hjelp til utarbeiding av retningslinjene.
Kommentarer:
• Alf Kjetil Andresen: Det er betimelig at det blir tatt tak i informasjonsflyt osv. At dette blir lovfestet, er
betenkelig. Vi setter stor pris på engasjementet og arbeidet som er nedlagt i denne innstillingen, men
mener at dette blir noe stramt. Lovfesting er derfor ikke styrets innstilling.
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Vi er alle idealister her, og gjør så mye vi får til uten at dette bør lovfestes. Skal vi jobbe videre med
maler og styringssystemer fra Region Oslo/Akershus, må vi ta ett skritt om gangen.
• Ref. forslag om at alle regioner skal være representert i styret: Man låser seg mer enn å innføre noe
nyttig.
• Unn Reierstad: Det står ikke skal, men bør.
• Ine Sanders: Dette er ment som et signal for at foreningen bør være mer bevisst en bredere
representasjon av flest mulig regioner, slik at ikke regionene føler seg så utenforsatt.
• Robert Ruud: Lovendringsforslagene er mer tilføyelser enn lovendringer. Endringsforslagene er kun
detaljer, det har liten betydning om de står i lovene eller ikke.
• Mette Hansson: Det finnes mange andre gode måter å løse problemet på enn å hige etter regelverk.
• Unn Reierstad: Retningslinjer er ikke ment som et strengt regelverk for foreningen, men mer som et
hjelpeverktøy/huskeliste for styret i dets arbeid. Vi tror det vil gjøre det lettere for foreningen på sikt
istedenfor en byrde å ha et slikt system, spesielt fordi vi alle er idealister! Man har lett for å jobbe seg i
hjel og brenne ut i et tungrodd system der man hele tiden må finne opp hjulet på nytt. Dette er ikke noe
som skal skje over natten, men noe som må utvikles over tid. Vi ønsker med dette forslaget å legge
grunnlaget for at man kan innføre prinsippet og starte arbeidet. Hvis endringsforslaget er så ubetydelig
forstår jeg ikke hvorfor det er så stor motstand mot å ta det inn i lovene.
• Alf Kjetil Andresen: For å være ærlig har det også mye å gjøre med at vi nettopp har vært inne i en meget
arbeidsom lovendringsprosess, og at vi gruer oss for å gå på en ny runde.
• Gustav Thorsø Mohr: Dette er noe man gjør i bedrifter med lønnede ansatte og i store organisasjoner,
ikke i en liten forening med kun 200 medlemmer.
• Unn Reierstad: Dette argumentet kan man også vinkle den andre veien: nettopp som en strategi for å bli
større. En liten organisasjon i vekst er helt avhengig av selv å ta steget fra å være en liten forening til å
bli store ved å innarbeide et seriøst og effektivt system slik at man kan ta godt vare på sine medlemmer.
• Vi ønsker informasjon. Det hadde hjulpet mye at styrereferatene ble sendt videre fra sentralstyret.
Vedtak:
Innspillet bearbeides videre av sentralstyret, som legger fram et nytt forlag til neste årsmøte. Forslaget skal
sendes på høring til alle regioner i god tid før neste årsmøte.
13.4

Øke deltakelsen i finaler føll-/unghestskuer og stimulere til regional aktivitet ( Reg. Oslo/Akershus)
Krav til 7 eller 8 i helhet for å komme til finale, men at alle med 8, 9 og 10 automatisk kommer til finalen.
Fokus bør være å få med alle unghester med 8 i helhet før man ev. skal begynne å invitere individer med 7 i
helhet, og at det for å tilpasse nivået til vår nasjonale avl er et bedre alternativ å senke kravet til finalister i
regelverket enn å senke lista for karaktersetting. Det er viktig at karakterene gjenspeiler hestens kvalitet på
internasjonalt nivå: at en 8’er er en 8’er enten du er i Norge eller Tyskland.
Antall finaler føll-/unghestskuer og hoppeskuer på landsbasis økes fra 1 sentral til 2 eller 3, f.eks. Østlandet,
Sør/Vestlandet og Nord-Norge. Rundt 1/3-del av finalistene møter ikke til finale pga. våre geografiske
forhold. De tre kystregionene er også ”avskåret” fra mange av de andre sentrale arrangementer, som stort
sett foregår på Østlandet.
Kommentarer:
• Alf Kjetil Andresen: Intensjon og bakgrunn for disse innspillene er veldig gode, men koker ned til det
følgende: Hvilke verktøy anvender vi for å øke avlen?
Historisk sett var utstillinger holdt pr. fylke. Foreningen la til rette for en sentral typegodkjenning.
Vår største utfordring er å være inspirerte og øke avlen. Vi bør være litt smidige på å gjøre dette moro og
effektivt før vi legger det inn i avlsplanen.
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• Det ville vært en fordel at andre utstillinger kan typegodkjenne hopper.
• Mange gode føll og unghester stiller ikke til finalen fordi det blir for langt å reise.
• Det geografiske problemet i Norge kan ikke degradere vinnere av årets føll fordi de mer fjerntliggende
regionene ikke deltar. Å splitte finalen opp i flere landsfinaler er ingen løsning.
• Klassevinnere med 7 i helhet må få komme til finalen.
• Det er viktig at flest mulig får vist hestene sine.
• Vi må ha litt mer tro på oss selv. Vi må plukke utenlandske dommere med en kvalitet som kan tilføre oss
noe
Vedtak:
NVs avlsutvalg vurderer dette innspillet. En avklaring loves før årets sesong.
Avslutning ved Alf Kjetil Andresen:
Jeg ønsker å gi denne buketten til Unn Reierstad – maken til engasjement og hardt arbeid for den gode sak har
jeg aldri opplevd. Dette imponerer meg!
Avtroppende styremedlem Kristin Kloster er dessverre ikke til stede i dag. Da Kristin Kloster kom inn i NVs
styre, etablerte dette en ny æra for oss – det la et grunnlag og en struktur som ga oss en helt ny plattform.
Det har vært en positiv og fin ånd over årsmøtet, og jeg tror vi går inn i et svært godt år!
Årets oppdretter 2004: Denne utmerkelsen gikk i år til Cathrine Steen.
Møtet ble hevet klokka 16:30.

Håkon Rostad
Grethe Nordby
Referent

Cecilie Kilde

Magne Lilleeng

