Årsmøtereferat; Alslaget for lyngshest i Troms lørdag. 02. februar 2012 kl.
1300 på Fablab i Lyngen
Frammøtte: 9, stemmeberettigede, 8
1) Enstemmig godkjenning av innkalling
2) Valg av møtelede; Birgit D. Nielsen, referent; Peter Bruvold og to personer til å undertegne
protokollen; Karl-Arne Jacobsen og Kristin Sundstrøm
3) Årsmelding for 2012 godkjent med kommentarer.
Birgit tenker det er greit å ha med utstillingsresultatene i årsmeldinga. De er ikke med i år. Kristin;
kan få pdf. fra Rimfakse som vedlegg. Birgit leser årsmelding. Det er verdt å legge merke til at
hele 13 hingster møtte på hingsteutstilling. Lyngshestdagan og utstillinga; bra takket være god
innsats (mye arbeid). Deltakerne måtte stille med en medhjelper. Landbruksmessa viktig arena
for oss! Må være dagen før for å sikre plass. Medlemsverving er viktig, vi er ikke flinke nok her.
Det kan hjelpe med Rimfakse-blad + giro + aktivitetsinfo for utdeling til publikum.
Æresmedlemskap/utmerkelser: trefat vil være fint!
4) Revidert regnskap; Regnskapet er ikke revidert. Årsoverskudd 31.153,-, sum egenkapital:
113.123,-. Vi har svært romslig økonomi. Stevneutgiftene på leie av hinderutstyr har økt
forholdsvis mye. Her må man se på mulige løsninger med innkjøp av utstyr i lag med NNHS?
Dommerne har for en del tatt arbeidet som doning. Regnskapet er enstemmig godkjent under
forutsetning av at revisor ikke har alvorlige merknader.
5) Budsjett og aktivitetsplan:
6) Til budsjett; post for innkjøp av banemateriell sammen med NNHS. Birgit ordner dette.
Budsjett lagt fram og godtatt.
Aktivitetsplan godkjent med kommentarer:
- Landsmøtet; besøk på NNHS og på gårder med lyngshest. Bildevisning
- Hingsteutstilling siste helga i april
- Karl Arne har sterke tanker om at Landbruksmessa og Lyngshestdagan/-utstilling må kunen
arrangeres i lag. Tar med idéen til landbruksmessa 2015
- Ingen har til nå sagt ja til å ta NM-arrangementet. Mange lag sliter med at de er for få.
Regelverket for arr. Opp mot Norsk Rytterforbund er uavklart. Det kan være medvirkende til
litt vansker med å få arrangør. Troms tar ikke på seg arrangementet, men sender deltakere
dersom noen arrangerer NM.
- Brosjyrer for lyngshesten sammen med NNHS. (eventuelt også Landslaget om de har penger)
- Hestelista; vi har problemer med å klare å ajourføre den med egne krefter. Kristin Sundstrøm
prøver med en henvendelse på Facebook om hjelp fra flere.
- Premier; gavepremier på utstilling vil vi gjerne skaffe og styre hvordan de skal brukes.
7) fastsettelse av kontingent; uendra 450,- for 2014
8) innkomne saker, foreslått av årsmøtet i 2012: Vedtektene endres slik at aktivitetsansvarlig og
avlsansvarlig velges for 2 år, ikke 1 år som nå. For i år velges en for 1 år og en for 2 år.
Vedtatt.
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9) valg:

leder: Birgit D. Nielsen valgt for 1 år
aktivitetsansvarlig: Christine Borch valgt for 2 år
avlsansvarlig: Inger Gåre valgt for 1 år
sekretær/styremedlem: Annfrid Jacobsen, valgt for 2 år
(kasserer: Ingunn Hansen valgt for 2 år i 2012)
to vararepresentanter, velges for 1 år: 1. vara Ranja Olaisen, 2. vara: Kristin
Sundstrøm
revisorer, to stykker, valgt for 1 år Jan Arne Waltenberg og Inger Sofie Andreassen
utsendinger til Landslagets årsmøte09.03.13 (Alslaget i Troms er arrangører). Vi kan
sende 3 delegater: Annfrid Jacobsen, Kristin Sundstrøm og Birgit D. Nielsen. Hele
stryret oppfordres til å komme på Landsmøtet.
en til valgkomiteen, velges for 3 år
Kristin Sundstrøm har sittet i tre år og går ut. Ellinor Jacobsen blei valgt i 2011 og har
ett år igjen, Marianne Pedersen valgt i 2012 og har to år igjen, Helga Gåre valgt i 2013
for tre år.

Matpause; der møtet lar seg fascinere av Håkon karlsens bygninger og fortellinger! Birgit; Dette
møtestedet må brukes mer seinere!
Avslutningsvis: utdeling av blomster, gaver og takk for god innsats til tre avtroppende
styremedlemmer/revisor: Peter Bruvold og Gunn Grønås og til Birgit D. Nielsen som fortsetter som
leder.

Ref. Peter Bruvold

Karl Arne Jacobsen
sign.

Kristin Sundstrøm
sign.

medlemsmøte:
 Flott bildeserie av Inger Gåre med temaet: ”hvorfor har jeg valgt lyngshest”. Ingunn
Hansen er utfordra til å vise bilder i forbindelse med årsmøtet 2014
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