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Protokoll fra årsmøtet i representantskapet Norsk Varmblod 2010 
 
Sted: Renskaug Vertsgård i Lier 
Tid: Søndag 21. mars 2010 kl 10.00. 
 
Leder Mette Hansson ønsket samtlige fremmøtte velkommen. 
 

1. Godkjenning av utsendinger ved valgstyret. 

Navneliste sendt rundt blant fremmøtte representanter.  Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

 
2. Godkjenning av representanter til representantskapet.  

Valgstyrets leder Liv Borg ble bedt om å gå gjennom antall stemmeberettige representanter, samt fullmakter -  
totalt 30 stemmeberettige inklusive fullmakter. Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

 
3. Innkalling og saksliste. 

Sendt ut til samtlige medlemmer + lagt ut på hjemmesiden i h.h.t. vedtekter. Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

 
4. Valg av referent og to utsendinger til skrive under møteboken sammen med ordføreren. 

Ole-Kristian Bergerud foreslo Siri Furre som referent. Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

Mette Hansson foreslo Lisa Andresen og Hugo Kock til å skrive under protokoll sammen med ordføreren.. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

Mette Hansson foreslo Solveig Sundfær som ordfører da både valgt ordfører og varaordfører var forhindret fra å 
møte. Vedtak: Godkjent uten anmerkning. 

5. Godkjenning av årsmelding, oppnevnte fagutvalg, samt gjennomføring av forrige års årsmøtesaker. 
Årsmeldingen bør gjenspeile årsplanen. 

Ordfører gjennomgikk årsmelding punkt for punkt.  
Merknad på at årsmelding var sent ute hos medlemmene, styret tok selvkritikk og erkjente at det ikke er optimalt. 
Hva som trengs i en årsmelding skal utredes og bedre rutiner for skriving av denne innføres. Blant forslagene 
var at regionene får en frist for innsendelse av resultater fra sine utstillinger. 
Det ble reist spørsmålstegn ved at årsmeldingen følger styreåret, mens regnskapet følger kalenderåret. 
Lovkomité ser på hvordan disse skal føres og kommer med forslag. 
 

Andre merknader til årsmeldingen: 

 
3.6.3 Cecilie Kilde er ute av sportskomitéen og skal strykes fra årsmeldingen 
 
3.6.4 Det er kritisk situasjon på dommerstanden med marginal rekruttering. Dommerutdanningen på Starum er 
en grei grunnutdannelse, men trenger påbygning for å dømme ridehest. NV sitter med initiativ i det 
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Skandinaviske (ANV) samarbeidet i år og tar opp felles dommerutdanning i de nordiske land på møte som er 
planlagt avholdt medio april.  
 
3.8.2 ANV har i 2009 hatt fokus på generalforsamlingen i København. NV har ansvar for å sette agenda i 2010 
og må ta dette ansvaret. 
 
3.8.3.1 Det er uheldig at NRYF har hatt egen unghestcup i forhold til NBT, denne cupen kuttes nå ut og NV og 
NRYF går sammen om en utvidet NBT-cup i 2010. Dette medfører at man får en NBT finale som er forbeholdt 
Norske hester, og en Breeders Open finale som er åpen for alle deltakere. Det jobbes med å skaffe mer penger i 
premiepotten og premiene skal være størst der det er norskavlede hester med. 
 
3.8.4 Avtalen med Agria Dyreforsikring løper kontinuerlig med små justeringer fra år til år 
 
3.8.5.3 Riktig sum for avlsstimulerende midler fra NHS skal være 75.000 
 
4.2 Medlemsbladet Ridehesten Norge. Det er misnøye med Ridehestens dekning av NV-stoff og den faglige 
utviklingen av bladet generelt, både hos styret og hos den øvrige medlemsmassen. Mette Hansson og Alf Ketil 
Andresen har vært i møte med Jørgen B. Rasmussen for å diskutere saken. Debatten om man skal fortsette å 
ha Ridehesten som medlemsblad eller ikke var engasjert og alternativer som Hestesport ble trukket inn i bildet. 
Hestesport møter i stor grad kundemassen til Norsk Varmblod og med økt samarbeid mer NRYF er det muligens 
et reelt alternativ. Styret ble pålagt å legge press på Ridehesten samt komme med eventuelle alternativer slik at 
en beslutning angående medlemsblad kan tas på høsten (september) slik at man har mulighet til å gjøre 
eventuelle endringer før årsskiftet. 
Ridehesten har ansvar for fotografering av hingster til hingstekatalogen og per i dag fungerer ikke denne 
løsningen. 
  
4.4.1 Det jobbes med tilknytning av flere samarbeidspartnere, deriblant Felleskjøpet 
 
4.6.2 Hingstekåringens ytre ramme fungerer bra og tilbakemelding fra utstillere har i hovedsak vært positiv. NV 
kan markedsføre seg selv bedre under AEG ved mer profilering på arena (kostnader?) og stand under stevnet. 
 
Utstillinger: Det bør ses nærmere på skalabruk under utstillinger, det er for store forskjeller på klassifiseringen av 
føll i de ulike regionene. Det bør lages en føllfestival i nord og en i sør. Regioner i nord og i sør bør gå sammen 
om arrangementene. Detaljer utarbeides på regionledermøtet i etterkant av årsmøtet.  
 
4.7. Det er per i dag ikke et fungerende styre i Region 2, Oslo og Akershus. Det ble fremsatt forslag om at man i 
første gang jobber for å etablere et styre med lavt ambisjonsnivå med mål om å arrangere et årsmøte i 2010. 
Utstillinger og annet kan man samarbeide med andre om, så får man heller øke ambisjonsnivået etter hvert. 
Medlemmer i region 6 kontaktes for samme opplegg. 
 
Region 8 hadde ikke økonomi til å møte på årsmøtet i år, forslag om reisefordeling er omtalt i punkt 7.2.   
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Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med ovennevnte merknader. 
6. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning. 

Leder gjennomgikk regnskap punkt for punkt. Fremlagte regnskap var ikke revidert grunnet sykdom hos revisor. 
Regnskap er i år satt opp av Elisabeth Gihle som har regnskapsutdannelse og det antas derfor å være ført i etter 
god regnskapsskikk. Vedtak: Regnskapet skal revideres så fort det lar seg gjøre og godkjennes forutsatt 
revisjon. 
 

7. Behandle innkomne saker. 

7.1 Registrering og stambokføring.  

Leder orienterte om fremgangen i arbeidet med å utrede alternativer til Sportssystemer som per i dag benyttes i 
dette arbeidet. 
 
Sportssystemer klarer per i dag ikke å møte NV’s behov og grunnet økonomisk situasjon i Rikstoto som drifter 
databasen vil det i løpet av rimelig tid medføre ekstrakostnader å benytte seg av systemet.  
 
Styret har i løpet av 2009 og 2010 vært i kontakt med ASVH for videre utreding av mulighet for benyttelse av 
deres datasystem. I denne sammenheng har Sigbjørn Hovland i Hovland Systemutvikling vært koblet inn i 
arbeidet for å bidra med datateknisk kompetanse. I løpet av utredningen har det vist seg at NRYFs dataløsning 
HorsePro som Hovland står bak, er et reelt alternativ til ASVHs systemer. Representantskapet ble bedt om å ta 
stilling til om man skal jobbe videre med utredning av to alternativ parallelt; ASVH og HorsePro eller om man 
skal konsentrere seg om én løsning i det videre arbeidet.  
 
Robert Ruud informerte om situasjonen i HorsePro per i dag. NRYF og HorsePro har dannet et AS for å 
videreutvikle stevneløsningen i HorsePro slik at all registrering til stevner, oppsett av startlister osv går 
automatisk. I dag er det slik at selv på internasjonale stevner plottes alle opplysninger manuelt, FEI er svært 
interessert i den løsningen som nå utarbeides i HorsePro. Hvis NV velger å benytte HorsePro til sin registrering 
og stambokføring vil dette medføre at alle hester relatert til sporten kan samles i én database og man vil kunne 
få opp vinduer med avlsinformasjon som avstamning, utstillingsresultater samt sportsresultater og eierhistorikk 
på hver enkelt hest. Dette vil medføre bedre kontroll på identiteten på den enkelte hest og er unikt på 
verdensbasis i og med at avlsorganisasjonen og sportsorganisasjonen deler database.  
 
Et samarbeid med ASVH og deres datafirma kan medføre at man som med Sportssystemer blir en liten aktør 
der NV´s innflytelse og styringsmulighet kan bli vanskelig. ASVH har en godt utviklet webtjeneste, men deres 
systemer er av eldre type og det antas at en løsning med dem kan bli dyr.  
 
Vedtak: Representantskapet gikk enstemmig inn for å jobbe videre med en løsning med HorsePro og samtaler 
med ASVH skal avsluttes når det gjelder kjøp av program, men at man fortsetter kommunikasjon i forhold til 
innhenting av deres dataerfaring med problemstillinger og behov som kan formidles til HorsePro. Målsettingen er 
at en løsning kan være på plass i løpet av ca 6 mnd slik at eget program er i bruk innen springsedler skal 
sendes inn og registreres på høsten. Styret får fullmakt til å jobbe videre med saken. 
 
Øvrige forslag ble gjennomgått av ordfører. 
 
7.2 Reisefordeling ved ulike arrangementer 
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Vedtak: Sentralstyrets forslag om reisefordeling ble enstemmig vedtatt 

 
 
7.3 a og b Disiplinærbestemmeler og Appellutvalg 

Vedtak: Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Representantskapet gir i tillegg styret fullmakt til å 
oppnevne representanter til Appellutvalget for 2010.  
 
7.4 Lovkomité 

Vedtak: Sentralstyrets forslag om etablering av lovkomité ble vedtatt med presiseringen av komitéen skal virke i 
ett år og fremlegge resultat på årsmøtet i 2011. 
 
7.5 Bonuspremiering av norskoppdrettede hester 

Dersom hesten er norskoppdrettet, og blir blant de 3 beste i finalen, får oppdretter i tillegg kr. 5000,- i premie til 
vinner. Pengene tas av ubrukt premiepott/sponsorpenger. Dersom forsvarlig finansiering er mulig (gjennom 
sponsorer), opprettes tilsvarende bonuspremiering til eier av norskoppdrettet hest. 
Vedtak: Forslag vedtatt med presisering at premieringen gjelder norskoppdrettede og norskregistrerte hester. 

 
7.6 Lovendring til § 7- Representasjon 

Vedtak: Styret trekker forslag da dette går innunder arbeidet som skal utføres av Lovkomité (7.4) 

 
7.7 Forslag fra Cathrine F Andersen om utgiftsdekning for leder. 

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt med tillegg om at representantskapet fastsetter den årlig sum for 
etterskuddsvis utbetaling. Representantskapet tildelte leder kr 15.000,- for kostnader påløpt i 2009 som 
utbetales i 2010.  
 
8. Medlemskontingent. 
Vedtak: Medlemskontingent er uendret for 2011. 1000,- for helårsmedlemsskap og 500,- for 
halvårsmedlemsskap 
 

9. Behandle forslag til årsplan og budsjett. Årsplanen bør ta utgangspunkt i strategisk plan. 

Leder gjennomgikk forslag til årsplan 2010-2012.  
Vedtak: Årsplan enstemmig vedtatt, budsjett ikke fremlagt grunnet usikkerhet rundt fremtidig administrasjon og 
utgifter i forbindelse med datasystemer. Representantskapet gir styret fullmakt til å sette opp realistisk budsjett 
for perioden med bakgrunn i Årsplan. 
 

10. Valg av styreleder for 1 år.  

Valgstyrets leder Liv Borg la frem valgstyret forslag: 
Vedtak: Mette Hansson enstemmig gjenvalgt  
 

11. Valg av styremedlemmer med personlige varamedlemmer for 2 år, slik at 2 medlemmer og 
varamedlemmer er på valg hvert år.  
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Vedtak: Styremedlemmer/personlige varamedlemmer:  

1) Solveig Sundfær; vara Bente Utheim. Ikke på valg. 
2) Ole Bergerud/Anette Hassel. Ikke på valg. 
3) Trond Amlie/Alf Ketil Andresen. Velges for 2 år. 
4) Kristoffer Gulsvik/Robert Ruud. Velges for 2 år. 
 
12. Valg av 2 revisorer for 2 år, slik at en er på valg hvert annet år.  

Forslag fra leder: Ragnhild Aalseth.  
Vedtak: Ragnhild Aalseth enstemmig valgt. Velges for 2 år. Representantskapet ga styret fullmakt til å utnevne 
andre revisor for 1 år når alternativer er på plass.  
 

13. Valg av ordfører/varaordfører for 2 år, slik at en er på valg hvert annet år.  

Vedtak: Ordfører: Einar Ballestad-Mender. Velges for 2 år. Varaordfører: Ingvar Sundvor. Ikke på valg. 
 

14. Valg av valgstyre på 3 medlemmer for 3 år. Det velges 1 medlem til valgstyret hvert år. Den som har 
sittet lengst i valgstyret er dets leder. Valgstyret skal til enhver tid ha et varamedlem.  
Vedtak: Liv Borg (leder). Ikke på valg.  
Cecilia Wallin (medlem). Ikke på valg. 
Magne Lilleeng (medlem). Velges for 3 år. 
Bjørg Siri Svendsen (vara). Velges for 3 år.  

 

 

 

Leder avsluttet med å takke for et konstruktivt og engasjerende årsmøte. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 14.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _________________ __________________ 
Solveig Sundfær (ordfører) Lisa Andresen                                   Hugo Kock 

(sign.)                                                  (sign.) (sign.)  


