Referat NRHA Norway generalforsamling
1. Valg av ordstyrer og referent
Referent: Kristin Bjørhall
Ordstyrer: Roland Svenson
Godkjent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
3. Fastsettelse og godkjenning av antall stemmeberettigede
24 stk - Godkjent
4. Styrets årsberetning
Se egen presentasjon
Godkjent
5. Gjennomgang av regnskap
Se egen presentasjon
Vi har et oveskudd totalt 62 739,Sponsorinntektene har blitt brukt med 6000 kr til finansiering av de 3 stevnene.
Vi har bedre egenkapital ved inngang til 2018 enn vi hadde i 2017. Vi har derfor mere albuerom til
hvordan vi ønsker å drifte stevnene framover.
Regnskapet godkjent
6. Fastsettelse av medlemskontigenter og andre avgifter
Familiemedlemskap: 1000,Barn: 200,Alle andre avgifter står uendret.
7. Ansvarsfrihet for styret.
Godkjent
8. Valg
Se valgkomiteens forslag
President: Wenche Westereng
Visepresident: Tony Llarena
Sekretær: Kristin Bjørhall
Kasserer: Liv Øvstebø
Styremedlem
1. Britta Spies
2. Tinki Tønseth Troye
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3. Celina Therece Honningsvåg
4. Ellen Perroud
Vara: Pia Andreassen
Nytt styremedlem nr 5: Roger Hyldmo
Revisor: Mette Bjørrntad
Vara: Arne Almberg
Valgkomite
Suzannah Karlsen
Roland Svensom
Ingjerd Haugen
9. Behandling av forslag fremlagt av styret og innsendte forslag.
Ingen innkomne forslag

Medlemsmøte NRHA Norway
Tony referer fra medlemsmøte NRHA i Brüssel
Skal NRHA Norway være med på søknad om å arransjere EM i Danmark i 2019 og 2020. Dette
kommer til å koste oss 25 000 årlig og vi har spurt om «Whats in it for us»
Tim tror kanskje at dette vil komme til å lønne seg for oss uansett i forhold til Norges
Rytterforbund. TIM SPONSER DETTE!!! Vi må ha værdens beste sponsor!
Tim foreslår at vi skulle lage en «Sponsor heste pool» dette betyr at man stiller hesten sin til
rådighet for utlån (i rekrutteringsøyemed) en gang etter sesongslutt. Den skal da brukes til
rekruttering, og den som låner hesten skal ri for en ordentlig trener.
I forhold til rekruttering så stiller TP Ranch deres anlegg gratis til disposisjon en helg.
Det er viktig for å få flere startende at vi sørger for at ikke de store stevnene blir liggende for tett,
spesiellt med tanke på kostnadene. Kanskje er det ikke dårlig med 35 startende når vi har 65
betalende medlemmer. I forhold til rekruttering, så er vi nødt for å knytte WRAN nærmere til oss,
og involvere startende også med andre raser.
Totalt er det 12-13 stevner fordelt på 8 mnd, det vil bli tight uansett hvordan man snur å vender
seg.
Det blir også foreslått at vi i fremtiden må lage mindre drop-in stevner som er billigere å starte på,
kanskje i kombinasjon med en clinik?
Kom gjerne med forslag til Hvor og Når vi skal ha Battle of the reins og hva skal vi gjøre i forhold til
tollpassering for Svensker og Dansker.
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