INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD,
REGION OSLO/AKERSHUS

Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00
Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen

Foreslått agenda:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen.
3. Innlegg ved leder i Sentralstyret, Alf Kjetil Andresen.
4. Godkjenning av årsmelding.
5. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.
6. Behandle forslag til budsjett og årsplan.
7. Innkommende saker/eventuelt: Innstilling til årsmøtet sentralt.
8. Diskusjon.
9. Valg av styre.

Det blir årsmøtemiddag ca. kl. 21.00 i form av et koselig buffet-bord, hvor dere kan forsyne dere
av en rikelig spekemat-buffet (birkebeinerskinke, fenalår, mårpølse, stabburpølse, salami,
trønderfår) m/tilbehør (eggerøre, potetsalat, flatbrød) og ½ l kald drikke, samt nytraktet kaffe
(flere kopper!) – også med noe å bite i til.
Kuvertpris kr 110,-.

Støtt opp om regionen din! Møt opp og kom med dine innspill og ideer til ønskede aktiviteter!

Velkommen!
Styret
Region Oslo/Akershus

Sak 6:

Forslag til årsplan/aktivitetsplan for 2004

Januar

Årsmøte.

Feb/Mars/April

Serie med løshoppinger med Uno Bohman.
Sentralt årsmøte/avlsseminar.
Temamøte/salgsmøte sæd: Brunst/bedekningsmetoder, import av sæd og
”hingsteselgere”: invitasjon til alle landets hingsteholdere og sædimportører
for å presentere sine produkter.

Mai/Juni

Utstillingsforberedende samlinger: Mønstringskurs/praktisk trening.

Juni

Promotering under Hest 2004.

August

Føll-/unghestskue i samarbeid med Østfold. Promotering/bidrag under
Breeders.

September

3-årstest i samarbeid med Østfold? Kvalitet 2004?

Oktober

Promotering under Oslo Horse Show.

Sak 7:
I.
II.

Innstilling til årsmøtet sentralt 2004

Høringsforslag ble sendt alle regioner og sentralstyret i november 2003.
Tilgjengelig for gjennomsyn på årsmøtet.
Saker til årsmøtet som følge av høringsforslaget:
Sak 1:
Lovendringsforslag (vedlegg 1) for
- å sikre regionene/medlemmene jevnere representasjon/innflytelse og
informasjon om arbeidet sentralt.
- av samme hensikt å innføre kvalitetsstyringssystem/arbeidsinstrukser (jf.
sak 2).
- av samme hensikt å innføre strategisk plan. Begrunnelse: Verktøy for
systematisk arbeidsmåte for effektiv måloppnåelse: 1) Verktøy for
systematisk søken etter beste virkemidler (avlsplan, utstillinger,
konkurranser etc.) for måloppnåelse (avlsmålene). 2) Verktøy for å
kommunisere våre mål for å samkjøre organisasjonen gjennom
målformulering, og motivere gjennom måloppnåelse. 3)
Kvalitetssikre/lette videreføring av arbeidet til nytt styre ved utskiftning
av (leder)representanter. Se eksempel i vedlegg 2.
- å sikre representantskapet bedre oversikt over/kontroll med ulike
arbeidsutvalg oppnevnt av sentralstyret.
- å lovfeste eksistensen av avlsplanen, vårt viktigste dokument.
Sak 2:

Innføring av retningslinjer (arbeidsinstrukser/maler). Forslag for årsplan
2004: Sentralstyret gis myndighet til og i oppgave å utarbeide og
implementere. Videre gis sentralstyret myndighet til kontinuerlig å revidere.
Begrunnelse: kvalitetssikringssystem i form av et tilbud til styrene sentralt og
regionalt for å lette deres arbeid samt at det blir lettere for interne organer å
forholde seg til hverandre. Samtidig vil det øke kvaliteten på foreningens
arbeid utad. Kvalitet = å tilfredsstille brukernes/medlemmenes og kundenes
forventninger og behov. Sikres gjennom ansvarsdefinering,
arbeidsbeskrivelser/prosedyrer for de definerte ansvarsområdene, og en
systematisk arbeidsmåte: fig.

-

Korrigere

Avlsplan/
Gjennomføringsplan

Kontroll/
Evaluere

Iverksette/
Produsere

Topp kvalitets Norsk Varmblods ridehest
Topp kvalitets forum for medlemmer, både aktive og passive

Forslag til prioritering av retningslinjer for: 1) Informasjonsansvarliges
ansvarsområde (inkl. web og stands), se eksempler i vedlegg 2.
2) Kvalitetssikring av stambokføring/registreringsrutiner (dersom egen
stambokføring) og 3) logistikk på dommerprotokoller, for å få til skikkelige
statistikker på avlsresultater (måle resultater -> evaluere -> korrigere ->
forbedre -> avlsmål). 4) Arrangementer i regionene (føllskuer (offisielle eller
ikke), Kvalitetsbedømmelsen, 3-årstest o.a.). Se for øvrig sak 3 og 4.
De til enhver tid gjeldende arbeidsinstrukser skal overleveres (nytt) styret
(sentralt og regionalt) og de aktuelle utvalg på begynnelsen av hvert
foreningsår, som fast punkt på årsplanen.
Sak 3:

A.

B.

C.

D.

Sak 4:

A.
B.

Avkomsgranskning/avkomsbedømmelse (og stimulere til regional
aktivitet). Innlegg i Ridehesten 11/03 (leserinnlegg m/svar og kommentar),
12/03 (innspill m/svar) og 02/04 (innspill), se vedlegg 3. Forslag:
Registrerings-/stambokføringsrutiner og system for dommerprotokoller
kvalitetssikres slik at regionale arrangementer (føll- og unghestskuer)
kan oppfylle krav til å være offisielt gyldige i henhold til Norsk
Hestesenters krav. Sentralstyret gis i oppgave å utrede og utarbeide
retningslinjer jf. sak 2.
Endring av regler for føll-/unghestskuer regionalt mht. uttagning til
finalen. Formål å øke deltagelsen og representasjonen av kvalitetsdyr i
finalen. Forslag:
Alternativ 1) Dersom pkt. A lar seg gjennomføre: Krav til 8 i helhet for å
komme til finale, men at alle med 8, 9 og 10 i helhet kommer til finalen.
Alternativ 2) Dersom pkt A ikke lar seg gjennomføre: Krav til 7 i helhet
for å komme til finale, men at alle med 8, 9 og 10 i helhet kommer til
finalen.
Regler for 3-årstest: Sentralstyret gis i oppgave å utarbeide retningslinje
for arrangementet jf. Sak 2, som regionene kan følge slik at resultatene
kan gis offisiell gyldighet.
Avkom etter typegodkjente hopper: Sentralstyret nedsetter en
arbeidsgruppe som skal utrede gjeldende regelverk mtp. integrering av
grepet med typegodkjenning og behandlingen av deres avkom i
arrangementer i NVs regi.
Stimulere regional aktivitet. Innlegg i Ridehesten 11/03
(leserinnlegg m/svar og kommentar), 12/03 (innspill m/svar) og 02/04
(innspill)), se vedlegg 3. Forslag:
Regional aktivitet får offisiell gyldighet i kraft av pålagte retningslinjer
fra sentralt hold, jf. sak 2 og 3.
Antall finaler føll-/unghestskuer og hoppeskuer på landsbasis økes fra 1
sentral til 2-3. Forslag: finale/hoppeutstilling Østlandet,
finale/hoppeutstilling Sør-/Vestlandet, og finale/hoppeutstilling Midt/Nord-Norge. Sentralstyret gis i oppgave å utrede/utarbeide
retningslinjer.

Sak 8:

Diskusjon



Vårt arbeide fremover - hva ønsker vi av foreningen lokalt/regionalt og sentralt?



Ønsker vi endringer i NV's lover og regler? Innspill til avlsplanen? For eksempel
betydningen av regionale arrangementer, kåring av hingster, typegodkjenning av hopper.
Hvordan kan vi for eksempel endre/tilpasse gjeldende regelverk på beste mulige måte for å
integrere det nye grepet med typegodkjenning av hopper? I dag innebærer typegodkjenning
av en hoppe i beste fall 12 år før man får et avkom som er berettiget å kunne starte i
Breeders, da forutsatt at alle avkom i de 3 første generasjoner er hopper. Avkommene kan
heller ikke premieres på NV sine utstillinger eller på Kvalitetsbedømmelsen før etter
tidligst 12 år. Får man da noen til å typegodkjenne hoppen sin, og har man da i det hele tatt
noe verktøy for å bedømme hennes avkom, som i neste omgang skal gi grunnlag for
seleksjon av hingsten?



Hvordan er våre medlemmer fornøyd med oss vårt første leveår?



Samarbeide med andre regioner, er det ok for medlemmene våre?



Er vi fornøyd med Ridehesten som medlemsblad?



Annet?

Sak 9:

Forslag til styre for 2004

2003:

2004:

Leder for 1 år:
Sekretær for 2 år:
Kasserer for 2 år:
Styremedlem for 2 år:
Styremedlem for 2 år:
Vara for 2 år:
Vara for 2 år:
Vara for 2 år:
Revisor for 2 år:

Unn Reierstad, Kløfta
Line Hodø Bredesen, Lillestrøm
Øyvind Kirsebom, Sørum
Lena Åberg, Kjeller
Kari Anette Stuve, Lommedalen
Ine Maren Sanders, Jessheim
Cecilie Kilde, Finstadjordet
Kathrine Gunby, Blommenholm
Hallkjell Jensen, Vormsund

(ikke gjenvalg)
(ikke gjenvalg)
(ikke gjenvalg)
(ikke gjenvalg)
(ikke gjenvalg)
(ikke på valg)
(ikke gjenvalg)
(styremedlem)
(ikke på valg)

Anne Theodora Tangen, Nannestad
Gro Kjenner, Trøgstad
Pia Kirsebom, Sørum
Kathrine Gunby, Blommenholm
Elisabeth Gunby, Blommenholm
?
Randi Øygard, Skedsmokorset
Unn Reierstad, Kløfta

Valgkomité for 3 år:

Anne Theodora Tangen (leder)
Vigdis Wærhaug
Gro Pettersen

(ikke gjenvalg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)

?

Hallkjell Jensen foreslås som ordstyrer på årsmøtet 2004.
Regionen skal ha 5 representanter i representantskapet. Styret foreslås som representanter. Styret
for 2003 foreslås som representanter for årsmøtet 2004, se sak 7.

