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Årsmøte, Norsk Varmblod
Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på
Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar Ballestad.
1. Godkjenning av utsendinger ved valgstyret.
Formann i valgstyret Cathrine F Andersen ble bedt om å gå igjennom antall
stemmeberettigede. Etter gjennomgang av frammøtte og fullmakter kom hun fram til
at det var 35 stemmer frammøtt
3. Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkninger
4. Valg av referent og to utsendinger til å skrive under møteboken sammen med
ordføreren
Ordfører Einar Ballestad foreslo Rune Ellefsen til å skrive referat
Leder Mette Hansson foreslo Gustav Thorsø-Mohr og Ine Sanders til å skrive under
protokollen sammen med ordstyrer.
Disse ble enstemmig valgt.
5.

Godkjenne årsmelding, oppnevnte fagutvalg samt gjennomføring av forrige års
årsmøtesaker. Årsmeldingen bør gjenspeile årsplanen
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Mette Hansson, hun kommenterte
hovedpunktene i beretningen.






Samarbeidavtalen mellom NV og NHS er sagt opp
NV har overtatt driften av alle regionale utstillinger
Styret har prioritert utvikling av ny hjemmeside for foreningen, dette er ivaretatt
av Isobel Kvaavik. Denne ble presentert på årsmøtet.
NV har overtatt driften av NBT, da aksjeselskapet som var som var gunnlagt av
NV og NRYF ble oppløst 01. Desember 2008.
Styret har fortsatt jobbet med prioriterte områder i strategi-/handlingsplanen for
2007-2009

I tillegg ble det poengtert at foreningen har et nokså stabil medlemsmasse ca 400 pr 01.01.
Det er også lagt vekt på å gi våre dommere mer faglig påfyll ved å gi støtte til å reise på andre
internasjonale utstillinger.
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Pass som blir utstedt i 2009, vil få NV logo. Dette blir bra for vår merkevare bygging.
Ang ustillinger, har det blitt vist hele 171 hester totalt og hopper i 3 og 4 års alder har økt.

Kommentarer:
Årsmeldingen kom sent ut, bare 5 dager før Årsmøtet
Ine Sanders: Glad og imponert over det arbeidet som styret har gjort i året som har
gått.
Årsmeldingen er i største laget, kunne vært mindre
Mette Hansson: Dette for å dokumentere litt av arbeidet som er gjort
Cecilie Kilde: Avlsutvalget jobber videre med Avlsplanen, for å gjøre det lettere og
mer forståelig for medlemmene. Nytt premieringssystem – i førsteomgang for
hingstene.

Vedtak: Årmeldingen ble godkjent med disse kommentarene
6. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
Lederen gikk igjennom regnskapet, da vår vikarierende regnskapsfører Elisabeth Gihle
Krog, var forhindret å møte.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent, og revisjonsberetning opplest.
7.

Behandle innkomne saker
Det var kommet 2 forslag fra Reg. 7 (sak 1 og sak 2) og 3 forslag fra Sentralstyret (sak
3, sak 4 og sak 5)
1) Refusjon/reiseutgifter til styre-/varamedlemmer av sentralstyret. Medlemmer av
sentralstyret som må reise med fly for å delta på foreningens styremøter, får i sin
helhet utgifter til flybillett refundert av sentralstyret.
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2) Reisefordelingsskjema ved ulike arrangementer: Det nye styret får i oppgave å lage
et reisefordelingsskjema som kan brukes ved ulike arrangementer som sentralstyret
inviterer til.
Forslagstiller reg 7, ved Leder Solveig Sundfær redegjorde for forslagene, og åpnet for
innspill.
Kommentarer;
Robert Rud: Redd for å vedta dette, da det kan bli risikabelt for Sentralstyrts
økonomi, dette var også Leder Mette Hansson enig i. De forsto at dette var en
viktig sak, og så viktigheten av å ha representanter i styret som kommer fra
regionene.
Trond Amlie: Isteden for å betegne det dekking av reiseutgifter til fly, må det
bare hete reiseutgifter, andre reisemåter kan være billigere
Vedtak: Forsamlingen sluttet seg til en modifisering av det opprinnelige forslag med prinsipp
om å dekke reiseutgifter til Styremøter og Regionledersamling for langveisfarende, så langt
det er økonomisk forsvarlig.
Følgende 3 forslag ble redegjort for av Leder Mette Hansson
3) Opprettelse av ny region 8 Nord-Norge.
Vedtak: Godkjenning av Reg. 8 ble enstemmig vedtatt
4) Kontingent for 2010 fastsettes til kr 1.000.
Vedtak: Kontingenten for 2010 ble enstemmig vedtatt til kr 1000,00
5) Representantskapet tar stilling til foreningens videre drift og samarbeidsmodeller
ved opphør av avtalen med NHS 1.6.09
Kommentarer:
Unn Reierstad har sagt opp sin stilling, og fratrer 01. April 2009
Elisabeth Gihle Krog forsetter i vikariatet fram til 01. Juni 2009, og ivaretar
sekretær stillingens oppgaver.
Mette Hansson, siterte brev kommet fra NHS, hvor de er åpne for samarbeid og
skisserte flere alternative løsninger
Vedtak: Styret hadde ingen konkret samarbeidsmodell og legge fram til avstemming, men
skisserte ulike modeller og fikk mandat til å jobbe videre med løsning.
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8. Medlemskontingent
Vedtak: Medlemskontingenten ble vedtatt under Sak 7.4
9. Behandle forslag til årsplan og budsjett. Årsplanen bør ta utgangspunkt i strategisk
plan
Lederen gikk igjennom årsplanen for foreningen, som hadde følgende hovedpunkter:
 Arbeide for utvikling og profesjonalisering av organisasjonen sentralt og
regionalt ved fokus på forenings kultur/ ”Team-building”
 Arbeide for økt selvstendighet
 Arbeidsgruppe hingstekåring – utvikling av arrangementet
 Fortsette arbeidet med Avlsplan
 Utarbeide kriterier for regulering og kvalitetssikring av importsæd
 Samarbeid ANV - spes Gen.forsamling i WBFSH og harmonisering av
regelverk, dommerutdanning og bruksprøver.
 Arbeide for anerkjennelse av NV s bruksprøve i andre forbund.
 Dommerutdanning rekruttering/videreutdanning
 Medlemsfordeler
>> arbeide for rabattavtaler med ulike aktører.
 Økt samarbeid med sporten >> avstamning på alle startlister
>> støtte til Unghestsamlinger
>> samarbeid ved uttak til Unghest VM
 Utdanning av unghester
 Utarbeides et forprosjekt i samarbeid med NHS finansiert av Hestehjelpskassa
for å synliggjøre potensialet for norsk oppdrettet ridehest med utgangspunkt i
prosjekt fra 1997 ”Norsk Ridehest A/S” med prosjektleder Camilla Rostad.
 Utarbeid ny langtidsplan for 2010-2012
Budsjett: Her var det ennå litt usikkerhet, da det ennå ikke er valgt løsning for videre drift.
Styret er jo tidligere gitt mandat til videre fokus på løsning.

10. Valg
Valgstyret hadde i år bestått av Cathrine F Andersen og Nina Karstensen, og deres
innstilling for Styret for 2009 var som følger:
Varaordfører: Ingvar Sundvor
Styreleder: Mette Hansson
Styremedlem: Solveig Sundfær

vara: Bente Utheim
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Styremedlem: Ole Bergerud

vara: Anette Hassel

Ole Bergerud hadde opprinnelige igjen et år som vara for Robert Rud.
Valgkomiteen innstilte på Jon Arvid Skår som erstatter for Ole Bergerud.
Vara Revisor: Morten Andresen
Valgstyre:
Leder: Nina Karstensen (ny i 2008)
Medlem: Liv Borg, valgt for 3 år
Medlem: Cecilia Wallin, valgt for 2 år
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl 13.10

___________________
Einar Ballestad

_____________________
Gustav T Mohr

Rune Ellefsen
Referent
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____________________
Ine Sanders

