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Økonomisk støtte til regionene 

 

Under generalforsamlingen i 2014 ble undertegnede sammen med Helene Tynes Farstad og 

Alf Kjetil Andresen tildelt et mandat for å komme med en innstilling om fordeling av midler 

til regionene.  

 

Vi har diskutert problemstillingen og forsøkt å komme frem til en fordelingsnøkkel som 

belønner de aktive regionene, samtidig som vi har forsøkt å unngå at midlene i sin helhet er 

basert på medlemstall. Vi ønsker aktive regioner, og vi ønsker at informasjon skal komme inn 

til sentralstyret og ut til medlemmene våre. Derfor er det i vårt forslag lagt en del 

grunnleggende forutsetninger til grunn for at regionene skal få utbetalt midler. Disse 

forutsetningene er listet opp under.  

 

For å få utbetalt midler skal regionen ha utført følgende1) i foregående periode:  

- Levert årsberetning, regnskap, budsjett og årsmøtereferat til sentralstyret innen generalforsamling 

- Avholdt årsmøte i regionen innen frist angitt i Norsk Varmblods lover.  

- Arrangert én offisiell utstilling (eksteriørbedømmelse er tilstrekkelig) ihht. utstillingsreglementet 

- Arrangert én sosial og/eller faglig sammenkomst utenom utstillingen. 

 

Midlene betales ut senest ved generalforsamlingen hvert år og beregnes som følger:  

 

Hver region mottar kr. 3000,- som grunnbeløp. I tillegg mottar regionen kr. 50,- i 

aktivitetsmidler per medlem2)
 som har deltatt på offisiell regional utstilling eller unghest-test i 

regi av regionen i perioden. 

 

 

  

 

Siri Furre, Oslo 3.mars 2015 

 
1)

 For de tre siste punktene gjelder i tillegg at innkalling/innbydelse skal publiseres på vår nettside og at referat 

fra årsmøte, samt reportasje fra utstilling og arrangement publiseres samme sted innen to uker etter avholdt 

arrangement. 
2) 

Hvert medlem telles kun én gang per arrangement uavhengig av hvor mange hester som er tilknyttet 

vedkommende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminliste og datoer 
Region 2 ønsker en sterkere sentral styring og langsiktig plan for 

regionsarrangementer fra sentralt hold. Det bør legges føringer på oppsett av 

dommere fra sentralt hold, det samme gjelder testryttere og eventuelle 

konsulenter. 

 

Forslag:  
Utstillings- og eventuelt testdatoer med alternative datoer for utstillinger og 

unghesttester skal være sentralstyret i hende innen 1. desember foregående år.  

De fire sentrale østlandsregionene arrangerer unghesttester etter følgende 

mønster:  

- Region 1 og 3 i oddetallsår, og region 2 og 4 i partallsår.  

- Alle regionale unghesttester skal være avholdt innen 1. oktober.  

- De regionene som ikke avholder unghesttest skal ved forespørsel bistå 

arrangørregion med praktisk gjennomføring.  

- Arrangørregion bærer det økonomiske ansvaret og sitter med enten 

overskudd eller underskudd.  

- Regioner som ikke anser seg i stand til å arrangere i sitt år skal snarest 

melde dette til sentralstyret.  

- Regioner KAN samarbeide om arrangementet, men da skal det foreligge 

en skriftlig avtale mellom regionene om fordeling av utgifter og inntekter.  

 

Region 2 



Retningslinjer for regionspesifikke sponsor- og samarbeidsavtaler 
Region 2 Oslo/Akershus ønsker klare, skriftlige retningslinjer for regionenes aktivitet mot 

eksterne sponsorer/samarbeidspartnere/støttespillere.  

Spørsmålsstillinger kan være:  

- Kan regionene tegne lokale avtaler?  

- Kan regionene tilby annonseplass/profilering på egne regionsider på nett i bytte mot 

midler?  

- Hvilke konsekvenser kan regionale avtaler eventuelt få for arbeid mot større sentrale 

sponsorer?  

 

 

Forslag til retningslinjer:  
Regionene kan fritt inngå avtale med regionale samarbeidspartnere så lenge disses aktivitet 

eller produkter ikke står i motsetning til Norsk Varmblods formål og aktivitet.  

Regionene kan promotere sine regionale samarbeidspartnere på egne regionsider på nett, samt 

i eget trykt materiell så lenge disses aktivitet eller produkter ikke står i motsetning til Norsk 

Varmblods formål og aktivitet.  

Sentralstyret har ansvar for å informere regionen om potensielle sentrale avtaler som kan få 

konsekvenser for regionenes regionale avtaler. Dette for å sikre at regionene ikke inngår avtaler 

eller gjør henvendelser som kan påvirke sentrale avtaler negativt.  
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