Møtereferat årsmøte NRHA Norway
Godkjenning av ordstyrer: Roland Svensson
Godkjenning av referent: Kristin Bjørhall
Godkjent
Vi har 21 stemmeberettigete
Årsberetning
Godkjent
Regnskap
Problem at stevnene ikke går i balanse, vi må heretter forhandle mer med anleggseiere slik
at utgiftene går noe ned.
Godkjent
Valg
Valgkomitéen har ikke kommet med noen forslag til nye styremedlemmer
Styrets forslag
President:
Visepresident:
Sekretær:
Styremedlem:
Kasserer:
Revisor:
Vararevisor:
Vara styremedlem:
Vara styremedlem:

Roland Svensson, Velges for 2 nye år.
Tony Llarena
Kristin Bjørhall
Hans Raasok
Liv Øvstebø
Mette Bjørnstad
Arne Almberg
Pia Andreassen
Celina-Therece Mørch Honningsvåg

På valg:
Leif Vassbø
Lars Østby Deglum
President

Wenche – inn for 2 år
Bjørn Røyse – inn inn for 2 år
Roland velges for 2 nye år

Valgkomiteen:
Tor-Erik Eggen
Ingjerd Haugen
Suzannah Karlsen
Godkjent

Leder for valgkomiteen

Medlemskontingent for 2017
1 års medlemskap: 400
3 års medlemskap: 1000
Lifetime:
2500
Hestelisens:
350
Eierskifte:
150
Styret får mandat å sette pris på eventuelt familiemedlemskap
Godkjent
Ansvarsfrihet for styret:
Godkjent
Eventuellt:
For å lettere å få rekruttert nye rytterer, bør vi lage mindre endags stevner.
Sponsorer:
Få noen til å filme og bruke dette mot sponsorer. De får banner i ridehuset, og dette blir
filmet hele dagen via Livestream.
Sponsorer er interessert i:
 Å gjøre noe godt for den sporten man sponser
 Det å sponse er idealistisk.
For å få med sponsorer er det viktig å få med grasrota. Vi bør markedsføre reining som en
egen sport, ikke bare som en gren av westernridning.
Forslag for rekruttering
 Åpen dag, prøv en reiner?
 Vis det beste fram.
 Få med hele familien
 Vise fram miljøet, vise at vi har det hyggelig sammen.
 Se på visjon – Lage en visjon
 Få tak i folk for å vise hva reining er.
Klasser og cup:
Tor-Erik kan skaffe en KyleTac sal for å ha en cup, 7&up (altså for eldre hester)
Tanken er da at dette skal foregå i de nordiske landene, og at man må ha kvalifisert seg på
minimum et stevne i et annet land enn det du tilhører. Avslutningen og finalen bør kanskje
gå på Axvalla?
NRHA Norge bør ha som målsetting å stille et landslag innen neste WEG som går i Europa
om 6 år.
Hadde det vært mulig for oss å bli med på OHS?
Vi må jobbe for å komme inn i Norges Rytterforbund.
Styret tar kontakt med OHS og AEG samt rytterforbundet.
Runa kommer inn som reklameansvarlig for NRHA.

NYTT STED Å ARRANSJERE STEVNER:
Roland har snakket med Nicolay Atlungstad vedrørende nytt sted. Han ønsker å bygge
ridehuset bredere og lengere slik at vi har innendørs oppvarming. Her har han innendørs
bokser til alle også.
Roland reiser opp dit og diskuterer med han i forhold priser og for å få økonomien til å gå i
hop. Begynner med byggingen til våren.
SNOWSLIDE
Skal arrangeres som «low budget show» slik at folk kan kjenne på hestene før sesongen
sparkes i gang for alvor.
BATTLE OF THE REINS
Forslaget med å kjøre egen NRHA Norway reining NM, vurderes videre.

