Årsmøteprotokoll 2020
Foreningen arbeidshesten
Torsdag 29.. OKTOBER 2020 kl. 20:00
ZOOM Møte

Agenda
1

Valg av møteleder - Ynskje Kaldheim

2

Valg av referent – Jarle Johansen

3

Valg av 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
Siri H Tangen
og Bård Jostad

4

Årsberetning og resultatlister 2020- Godkjent

5

Regnskap / budsjett – Godkjent. (Regnskapsåret går fra 01. oktober til 31.
september)

6

Forslag til arbeidsplan: Samarbeide med raseforeningene, avklare sted for NM
i 2021 før 01. februar.
Utarbeide aktivitetsplan for 2021, medlemsverving. Gjennomgang av
reglementene.

7.

Innkomne saker - 17 stemmeberettigede tilstede:

8.

Valg - Følgende ble enstemmig valgt:
Leder:
Åge Øibakken
Styremedlemmer: Gerd Bakke
Øystein Lien

|

1 år
1 år

ny
ikke på valg
1 år ikke på valg
Britt

Finsrudlien

1 år ikke på valg
Ynskje Kaldheim
Jarle Johansen

2 år ny ( som styremedlem)
2 år ny (gjenvalgt)

Varamedlem:

Sara Kinge Bergland
Siri Heia Tangen

1 år
1 år

Valgkomite:

Oddvar Olsen
Jens Peder Nielsen
Agna Hollekve

gjenvalg
gjenvalgt

1 år
2 år
3 år

Representant til Norsk Hestesenter blir valgt av styret ved neste styremøte.
Øystein Lien fungerer som webansvarlig inntil en permanent løsning er på plass.
8. Drøftingssaker:
 Bladet
4 blader utgitt.
Godt fornøyd med bladet og redaktøren. Bladet er blitt mer jevnere på
kvalitet. Medlemmene må fortsette å bidra.


Innspill til organisering av Foreningen.
Liten Foreningen i et stort land, ujevnt bidrag i fra Fylkeskontaktene, noen
fungerer greit mens andre ikke gjør det. Hva kan man gjøre for å oppnå
større engasjement i fra medlemmene? Fylkeskontakter kan ta mer innspill til
raseforeninger (lokalt), samarbeide og samordne arrangementer. Kurs på
nett slik som skogshest kurs, møte med Fylkeskontakter på nettet (zoom).
Lage til små filmsnutter som for eksempel innstilling av slåmaskin med mer.
Lage til kurs i kløving og trugekjøring, økende interesse er observert om
disse emnene.



Medlemsverving.
Delta på Høstmøtene og informere til raselagene, positive tilbakemeldinger
fra Høstmøte i Bodø (2019) ble nye medlemmer, Stand på dyrskue Seljord er
blitt lagt merke til. Ta med blader (Arbeidshesten) som legges ut når man er
med på arrangementer der raseforeningene er med. Gi tilbud til de lokale
raseforeningene om de vil bli medlemmer (lagmedlemskap). Gjøre mer kjent
med ordningen til studieforbundet (natur og miljø) der det blir gitt tilskudd til
kurs



NM i 2021
2

o Brukshest kjøring, skoghest kjøring og bruksridning
Blir på Snurrevaden gård (Ynskje Kaldheim)
o Pløying:
Ikke bestemt foreløpig hvor det skal være.


Årsmøte i 2021,
Fysisk møte er å fortrekke men kan kombineres med nett (via storskjerm).
Ønskes gode fagprogram til Årsmøtene, blir mer attraktive. Må vurderes
kostnadene ved et fysisk møte.

Signert av protokollunderskrivere
Dato: 16.11.2020

Siri H. Tangen

Bård Jostad
Sign.

Sign.
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