Årsmøtereferat; Alslaget for lyngshest i Troms lørdag. 22. februar 2014 kl.
1300 på Stall Kjærnes, Nordkjosbotn
Frammøtte: 10, stemmeberettigede, 10
1) Enstemmig godkjenning av innkalling
2) Valg av møtelede; Birgit D. Nielsen, referent; Annfrid Jacobsen og to personer til å undertegne
protokollen; Peter Bruvold og Maria Ellingsen
3) Årsmelding for 2013 godkjent med kommentarer.
Utkast bør legges på alslagets side i forkant av årsmøtet.
Kommentarer:
Tanker om hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer
Vi har mange dommere/personer med konkurranse-kompetanse i laget og annen kompetanse. Lage
en oversikt over dette?
Samarbeid mellom alslaget og NNHS er viktig i forhold til handlingsplanen og LyngsSkeid.
Må nevnes at vi har særdeles gode utstillingsresultater for hestene våre.
Hestelista ligger nå hos NNHS; det kommer en egen side under NNHS sin nettside som er bare for
lyngshesten.
Økonomien for 2013 gikk med 100,- i overskudd. Brukt mye, fått inn mindre enn vanlig. Brukt penger
til det vi mener er riktig div. pengestøtte og utdanning av dommere og hjelp til etablering av
Hålogalandskuskene hestesportsklubb.
Situasjonen på NNHS tas vider eopp på medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet.
God kommunikasjon med Landslaget
Fylkesmannen er positiv til lyngshesten, mener lyngshesten burde være en del av reiselivsstrategien i
Troms.
Kristin Sundstrøm sitter som redaktør i Rimfakse.no
Maria Ellingsen har kun med medlemslista å gjøre.
Birgit D. Nielsen legger ut årsmelding for Fokus Unghest
Skryt til styret for en flott jobb som er gjort!
4) Revidert regnskap; Regnskapet er godkjent.
Kommentarer:
Årsoverskudd 100,- valgt å bruke mer penger i år.
Trenger mer bedre system på hva som selges og hvor mye.
Medlemskontingent har gått ned.
Kiosksalg har gått opp sammen med genser – salg.
Stevneinntekter har gått ned, men stevnene gir overskudd.
Møteposten har steget mye da vi hadde årsmøte i landslaget og betalte møtet for mange av våre
medlemmer.
Under div. inngår gaver, stand på Landbruksmessa, partytelt, blomster.
Få som har søkt støtte til kåra hingst og bedekking av hopper.
En som har søkt refusjon av startavgift.
o Annfrid legger ut info på facebook om at man får refundert startavgift for å starte på Dstevner eller større stevner i LB eller høyere.
Kan låne bankterminal gratis hos banken hvis man gir beskjed i god tid før arrangementer.
o Ellinor legger inn bestilling på terminaler til hingsteutstilling og to til hoppeutstilling og
lyngshestdagan.
5)
-

Budsjett & Aktivitetsplan
kontingent for i år ble bestemt i fjor
kiosksalg samme beløp som i fjor
gensere som i fjor (lageret flyttes til NNHS)
to Fokus Unghest-kurs

1

-

Lyngshestdaga
Ikke noe prosjekt under planlegging (kommentar; tur ti l Mongolia)
Overskuddsbudsjett

Se egen aktivitetsplan vedlagt

6) Fastsettelse av kontingent 2015
Uforandra fra 2014: 450,-

7) valg:

leder: Birgit D. Nielsen valgt for 1 år
avlsansvarlig: Inger Gåre valgt for 2 år 2014
kasserer: Ingunn Hansen valgt for 2 år i 2014
(sekretær/styremedlem: Annfrid Jacobsen, valgt for 2 år i 2013, ikke på valg)
(aktivitetsansvarlig: Christine Borch valgt for 2 år i 2013, ikke på valg)
to vararepresentanter, valgt for 1 år: 1. vara Ranja Olaisen, 2. vara: Fred Olav Larsen
revisorer, to stykker, valgt for 1 år Marit Gåre og Peter Bruvold
utsendinger til Landslagets årsmøte 28 – 30.03.14 (Alslaget i Midt-Norge er arrangører). Vi
kan sende 3 delegater: Christine Borch, Kristin Sundstrøm og Birgit D. Nielsen.
en til valgkomiteen, velges for 3 år
Ellinor Jacobsen har sittet i tre år og går ut. Marianne Pedersen valgt i 2012 og har ett år igjen,
og leder arbeidet for neste år. Helga Gåre valgt i 2013 for tre år, har to år igjen. Kristin Bongo
valgt for tre år i 2014.

Avslutningsvis: utdeling av blomster, gaver og takk for god innsats til tre avtroppende styremedlemmer/revisor:
Kristin Sundstrøm, Inger Sofie Andreassen og til Birgit D. Nielsen som fortsetter som leder.
Fra Lyngshestdagan: NNHS premierte beste brukshester: Veslebiri og Elveskog Canutte. (premieringa blei
beklageligvis glemt under Lyngshestdagan)

Ref. Annfrid Jacobsen

Maria Ellingsen
sign.

Peter Bruvold
sign.

medlemsmøte:
 Flott bildeserie av Ingunn Hansen: Drømmen om et to-spann” Helga Gåre er utfordra til å vise
bilder i forbindelse med årsmøtet 2015
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