Referat fra styremøte Norsk Varmblod region 1 og 2
Tid: onsdag 1.mars 2017 kl. 10.00
Sted: Deli Deluca, Spydeberg
Oppmøtte: Guro Dragsund og Elisabeth Hernes, Eirin Brekke pr. telefon.
1. Innkalling og saksliste. Ok, godkjent.
2. Møteleder: Guro Referent: Elisabeth
3. Konstitusjon styret:
 Leder: Guro Dragsund, 1 år.
 Nestleder: Marianne Eik Wood, 1 år.
 Kasserer: Elisabeth Hernes, 1 år. (Guro ordner div. tilganger med Mette
Hanson)
 Sekretær: Sandra Birkeland, 2 år.
 Styremedlem: Kristin Holm, 2 år.
 Varamedlemmer:
1. Anne Sophie Smogeli, 1 år.
2. Caroline Nyheim de Besche, 1 år.
3. Eirin Brekke, 1 år (webansvarlig i NV).
4. Aktiviteter:
 Utstilling 12.august, Tanum. Marianne stevneleder (setter sammen eget team
på dette). Guro fikser dommere.
 Unghesttest 30.september-1.oktober, Drøbak. Guro stevneleder og booker
dommere.
(a) Her må det skaffes medhjelpere i to dager.
(b) Vi kjører på mat og drikkekuponger til hjelpere som er med hele dagen.
Disse kjøpes av Drøbak.
(c) Oppstart kl. 9, oppmøte en halv time før.
(d) Deltager.no for påmelding. (Guro må få tilgang her).
(e) Det lages en kjøreplan i Excel på googeldocs av Guro med hjelp av
Elisabeth som vi kan brukes senere.
 Løshoppingskonkurranse:
(a) Bør settes opp i forkant av unghesttest for de som ønsker å trene på dette
før de blir offisielt bedømt på dette.
(b) Åpent for alle med påmeldingsavgift kr. 250.
(c) I samarbeid med Silje Hagren på Stall Dal?
(d) Dommer Lasse Berglund?
(e) Ansvarlig?
(f) Spons pr. ekvipasje medlem kr 100 kr?
 Foredrag avl:

5.
6.
7.

8.

(a) I forbindelse med neste års årsmøte januar 2018.
(b) Booke forelesningssal på Ås ved hjelp av stipendiat.
(c) 3 talere:
(i) Siri Furre
(ii) En amatøravler
(iii) En proff avler (Tormod Bakke Johnsen?)
Hver aktivitetsansvarlig samler eget team. Styret bidrar med å samle folk om
nødvendig, men dette må da gjøres etter initiativ fra aktivitetsleder.
Guro kontakter nytt styre i region r for å se på muligheter for samarbeid med dem.
Eventuelt:
 Regionstøtte 2015 er tildelt, men ikke utbetalt. Guro purrer på hovedstyret.
 Søke regionstøtte for 2016 (Guro og Elisabeth).
 Sponsorarbeid: Guro hører med Vegard Brekke hva som dekkes av sponsorer
fra hovedstyret (dekken ol.). Marianne og Elisabeth: Forslag om å utarbeide
sponsorpakker for 2017. (Eks. pakke 1 arrangementssponsor kr. 1500, pakke 2
års sponsor kr 2500, pakke 3 VIP sponsor kr. 5000 med opplegg på et av
arrangementene der det blir mat/drikke/omvisning/representant tar seg av
de gjennom dagen.) Når disse er klare kan gjerne alle bidra til å skaffe
sponsorer. Hovedsponsor Agria kommer gjennom hovedstyret.
 Premier (Guro sjekker beholdning):
(a) Hovedstyret
(b) Dekken?
(c) Krystall?
(d) Sløyfer?
 Regnskap:
(a) Det finnes ikke kort på konto for utlegg. Guro sjekker med Mette.
(b) Konto for region 1 eksisterer, men denne har vi ikke tilgang til. Guro
sjekker med Mette.
(c) Budsjett 2017 vedlagt.
Tid for neste møte må avtales pr. mil da oppmøte var for lavt til å beslutte dette
denne gangen på møtet.

