NORSK VARMBLOD • NWB
NORWEGIAN WARMBLOOD

Årsmøteprotokoll Norsk Varmblod 2016
Sted: Drøbak Ridesenter, Drøbak
Tid: Årsmøtet satt klokken 17:15
Leder Mette Hansson ønsket velkommen og overlot deretter ordet til ordstyrer Solveig Sundfær
1. Godkjenne de fremmøtte delegater og fullmakter
Region 1 og 2: Åtte delegater tilstede
Region 3:
To delegater tilstede
Region 4:
To delegater tilstede
Region 7:
Én delegat med fullmakt, totalt to stemmer
Sentralstyret: Fire stemmeberettigede
Totalt 17 stemmeberettigede tilstede, samt én fullmakt gav totalt 18 stemmer
Vedtak: Godkjent uten anmerkning
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkalling og innkomne saker sendt ut til samtlige medlemmer per e-post og publisert på
norskvarmblod.no
Vedtak: Godkjent uten anmerkning
3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder
Møteleder valgt på årsmøtet 2015 er Solveig Sundfær. Siri Furre ble valgt som referent. Line
Molversmyr og Hanne Eriksen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenne årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Mette Hansson. Én elitehingst og fire elitehopper er
utnevnt i perioden. Det har vært en økning i medlemstall, samtidig har det vært en liten
nedgang i antall viste hester. Foreningen har god dialog og samarbeid med ulike aktører og
samarbeidspartnere i hestebransjen som Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og
Mattilsynet.
Vedtak: Godkjent uten anmerkning
5. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
Alf Kjetil Andresen orienterte om at regnskapet fra og med 2015 legges frem i tre ulike deler:
-

Stambokkontoret (hesteregistrering og andre tjenester)
Sekretariatet (foreningsdriften)
Norsk Breeders Trophy (premiefond)

Styret, regnskapsfører og revisor har lagt ned en stor jobb for å omstrukturere
regnskapsføringen og utgiftene til regnskapsføring er betraktelig redusert i forhold til 2014.
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Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes forutsatt at merknadene i revisjonsberetningen tas
til etterretning.
Vedtak: Godkjent uten anmerkning
6. Behandle innkomne forslag
Møteleder ba om at forslagene ble lagt frem i en annen rekkefølge enn hvordan de var
nummerert i innkalling og sakspapirer. Årsmøtet hadde ingen innsigelser.
Forslag 1. Opprettelse av komité for å revidere foreningens organisasjonsstruktur
Leder i region 7, Katrine Brødreskift, leste opp forslaget i sin helhet, og forslaget ble vedtatt delt
opp i to deler.
Del 1 av forslaget er at det skal opprettes en komité som skal se på organisasjonsstrukturen, det
ble åpnet for innspill fra de fremmøtte.
-

-

-

Line Molversmyr: Regionene må høres, og det er ressurskrevende å skulle ha mennesker i
komiteer og utvalg.
Siri Furre: Hva ligger i forslaget, er det snakk om en omorganisering av regionene, eller om
det skal vurderes om selve strukturen i organiseringen av foreningen skal vurderes.
Mette Hansson: Presiserer at det ikke er slik at dette er noe som skal tres ned over
regionene, men at disse skal høres og forslag til endringer skal vurderes av årsmøtet som
består av regionene. Det er behov for en gjennomgang av vedtektene for å se på om disse er
hensiktsmessige med tanke på dagens regionstruktur, krav til antall tillitsvalgte med mer.
Solveig Sundfær: Dette er et åpent forslag hvor regionene skal komme med innspill til
komiteen om hva de ser som mest hensiktsmessig.
Line Molversmyr Stiller fremdeles spørsmålstegn ved om det å opprette en komité er riktige
veien å gå.
Alf Kjetil Andresen viser til det Mette sier om behovet for revisjon av vedtektene.
Mette Hansson påpeker at en regionsammenslåing ikke kan gjøres uten vedtektsendring, da
inndeling er nedfelt i loven. Og at ønske om en sammenslåing nettopp belyser et slikt behov.
Siri Furre presiserer at region 1 og 2 ikke har slått seg sammen, og at det er snakk om en
samarbeidsavtale inngått i forståelse med og med godkjennelse fra sentralstyret
Vegard Brekke viser til Mettes replikk og henviser til at det er et behov for å se på
organiseringen. Mye bedre at det kommer fra en komité som velges på årsmøtet enn at det
er noe som skal foreslås fra styret. Det må stemmes om det skal opprettes en komité, og hva
denne skal gjøre.
Live Molversmyr mener at det er en grunn til at regionene allerede har inngått samarbeid
Eirin Brekke det er viktig at det lages vedtekter som dekker foreningens behov selv ved
skiftende tillitsvalgte både sentralt og regionalt

Forslag til vedtak: Det skal opprettes en komité som skal ta for seg, og se på eksisterende
organisasjonsstruktur i Norsk Varmblod.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Forslag del 2 dreier seg om å bestemme antall medlemmer i og sammensetning av komiteen
vedtatt i del 1. Forslag fra region 7 er at komiteen bør bestå av en administrator, en sekretær,
minst én fra sentralstyret og regionale representanter. Det ble åpnet for innspill fra de
tilstedeværende.
-

-

Vegard Brekke: det bør ligge en liten politisk tanke bak sammensetningen av komiteen.
Landet bør deles inn i større landsdeler og sørge for at det kommer representanter fra de
ulike delene.
Solveig Sundfær: Må være engasjerte mennesker og det må være en fremdrift slik at fristene
som det er lagt opp til i forslaget gjennomføres/holdes.
Cecilie Kilde: Det er viktig å passe på at det er representanter fra ulike regionstørrelser, og
med ulik erfaring med foreningsarbeid. Det ulike regionene har ulike behov.

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2016 velger en komité på fem personer bestående av minimum fire
regioner som skal se på fremtidig organisasjonsstruktur i Norsk Varmblod.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
Årsmøtet ble deretter bedt om å komme med innspill til personer, regionstilhørighet i parentes
- Line Molversmyr: Carolin Dille (8), Ann-Christin Rihm (5), Eirin Brekke (1&2)
- Siri Furre: Solveig Sundfær (7)
- Solveig Sundfær: Alf Kjetil Andresen (3)
De som er foreslått - og som ikke er tilstede - må forespørres
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt med frist til 1. mars til å forespørre de som ikke var tilstede
om de vil sitte i komiteen, og eventuelt komme med andre forslag hvis noen av de foreslåtte avslår
tilbudet. Komiteen konstituerer seg selv på første møte.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
Forslag 2. Antall tillitsvalgte i regionene.
Region 1 og 2 trekker forslaget om antall tillitsvalgte i regionen på bakgrunn av vedtak om
opprettelse av komité for å se på organisasjonsstruktur.
Forslag 3. Kontroll på informasjonsflyten i foreningen.
Siri Furre la frem forslag fra årsmøtet i region 1 og 2 som ønsker at det strammes inn på
informasjonsflyten i foreningen. All informasjon fra regioner og sentralt må publiseres på
norskvarmblod.no før linker til saken på nettsiden deretter deles videre i sosiale medier. Dette
er viktig for å sikre kontinuitet og gjenkjennelighet i informasjon fra foreningen. Det ble
deretter åpnet for innspill fra de fremmøtte.
-

Alf Kjetil Andresen: frustrasjon over bruken av region 3 sin facebookgruppe med annonser
og annet man ikke kan kontrollere.
Vegard Brekke: Vi må stoppe den ukontrollerte kommunikasjonen, og sikre at all informasjon
fra foreningen er entydig. Foreslår at det gjøres et årsmøtevedtak på hva regionene har lov
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-

-

-

til på sosiale medier. Alle regionene ut fra facebook med unntak av lukkede grupper hvor de
kan ha kontroll på hvem som er medlemmene.
Henriette Brekke: De regionale nettsidene bør legges ned.
Helene Tynes Farstad: Ikke opprette lukkede grupper, men kun ha sentral facebookside og
sentral nettside.
Katrine Brødreskift: Regionene bør ha egen facebookside for enkel kommunikasjon med
medlemmer
Vegard Brekke: All informasjon skal legges inn på norskvarmblod.no
Heidi Hasseleid : Jo færre kilder man har å forholde seg til, jo lettere er det å finne riktig
informasjon.
Line Molversmyr: Ikke uenig med resten, men det er lettere å dele ting på facebook enn på
nettsiden.
Mette Hansson: Viktig å kvalitetssikre hva som legges ut av informasjon av og om Norsk
Varmblod. Veldig mange informasjonskanaler gjør at det er vanskelig å kvalitetssikre, og
sikre at informasjonen er korrekt.
Siri Furre: Det er viktig at informasjon først legges på nettsiden for å sikre at alle får tilgang
til informasjon og også sikre oversikt og kronologi, samt sikre at det på nettsiden ikke
fremstår som om foreningen er inaktiv grunnet at informasjon publiseres andre steder.
Hanne Aarethun: støtter at regionsidene på facebook skal legges ned, regionene kan heller
opprette arrangementer når det skjer aktiviteter i regionen.

Forslag til vedtak: All informasjon fra regioner og sentralt må publiseres på norskvarmblod.no før
linker til saken på nettsiden deretter deles videre i sosiale medier. Nytt styre får i oppdrag å
gjennomgå rutiner for informasjonsflyt.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
Forslag 4. Forslag fra styret til nytt punkt i vedtekter.
Styret ser at det kan være problematisk å sitte som tillitsvalgt og samtidig være ansatt under
det styret man selv er tillitsvalgt i og har fremmet forslag om endring i vedtektene. Forslaget ble
lagt frem og det ble åpnet for kommentarer fra de fremmøtte.
-

Line Molversmyr: finner det problematisk at man skal frata ressurssterke personer
muligheten til å sitte som tillitsvalgt på bakgrunn av at man også er ansatt
Vegard Brekke: En slik endring vil føre til at man får inn ekstra ressurser i et styre
Mette: Idretten er grunnpilarene i lovene våre for øvrig, og forslaget er i tråd med gjeldende
lovnorm for idrettslag. Den ansatte vil også ha møterett i styremøter hvor dette er aktuelt.

Forslag til vedtak: En arbeidstaker i Norsk Varmblod er ikke valgbar til verv i foreningen eller
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i foreningen plikter å fratre
tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
Vedtak: Forslaget vedtatt uten anmerkninger
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7. Fastsette medlemskontingent og avgifter
Styret foreslår følgende kontingentsatser for 2017 på bakgrunn av vedtak på årsmøtet 2015.
-

Familiemedlemskap: 1000,Enkeltmedlemskap: 900,Ungdomsmedlemskap: 450,- (til og med 25 år)

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
8. Behandle forslag til årsplaner og budsjett
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett når man har mer oversikt
over økonomiske og arbeidsmessige konsekvenser med sentral hesteregistrering.
Merknad: Styret pålegges å søke mot et positivt driftsresultat.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt med merknad.
Årsplan 2016 ble fremlagt av leder Mette Hansson.
Vedtak: Årsplan vedtatt uten anmerkninger
9. Valg til sentralstyret
Leder av valgkomiteen Liv Borg hadde dessverre ikke mulighet til å møte, og Siri Furre
presenterte derfor valgkomiteens innstilling, med mindre annet er nevnt er de nye tillitsvalgte
valgkomiteens innstilling. Regionstilhørighet angitt i parentes.
a. Valg av styreleder for ett år
Mette Hansson hadde stilt sin plass til disposisjon, men var villig til å ta gjenvalg ved
behov. Valgkomiteen har ikke lyktes å finne andre aktuelle lederkandidater.
Vedtak: Mette Hansson valgt som leder for ett år med 17 stemmer for og én blank.
b. Valg av to styremedlemmer for to år
Vegard Brekke (1&2)
Ikke på valg
Live Lie Bjørklund (1&2)
Ikke på valg
Bergitte Paus Skrede (6)
Enstemmig valgt for to år
Line Molversmyr (3)
Enstemmig valgt for to år
c. Valg av tre varamedlemmer i nummerorden for ett år.
1. vara Lena Erlandsen (1&2)
Enstemmig valgt for ett år
2. vara Bjørg Siri Svendsen (5)
Enstemmig valgt for ett år
3. vara Hanne Eriksen (4)
Enstemmig valgt for ett år
d. Valg av to revisorer for to år, slik at en er på valg hvert år.
Revisor Øyvind Kirsebom
Ikke på valg
Revisor Alf Kjetil Andresen
Valgt for to år
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