Årsmøteprotokoll 2021
Foreningen Arbeidshesten
Lørdag 30. OKTOBER 2021 kl. 16:00
Tomb VGS

16 stemmeberettigede tilstede.
Agenda:
1

Valg av møteleder: Åge Øibakken

2

Valg av referent: Gerd Bakke

3

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen:
Arne Kristian Holm og Lars Ingerø

4

Årsberetning og resultatlister 2021:
Godkjent med følgende endringer i resultatlister:
Brukshestkjøring senior: 1. Agna Hollekve med Skjævestad Ronson
Brukshestkjøring junior: 1. Hanne Hollekve med Tobba
Bruksridning junior:
1. Hanne Hollekve med Tobba

5

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

6

Forslag til arbeidsplan: Godkjent med innspill til styret.
● Avklare sted for alle NM og Nordisk i 2022 før 1. februar
● Utarbeide aktivitetsplan for 2022
● Kontinuerlig oppfølging ifht. prioriterte temaer (fra spørreundersøkelsen)
● Fylkeskontaktenes oppgaver og roller
● Medlemsverving
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Valg: Følgende ble enstemmig valgt:
Leder:
Åge Øibakken
Styremedlemmer: Gerd Bakke
Øystein Lien
Britt Finsrudlien

|

1 år ( gjenvalg )
2 år ( gjenvalg )
2 år ( gjenvalg )

2 år ( gjenvalg )
Ynskje Kaldheim
Jarle Johansen

1 år ikke på valg
1 år ikke på valg

Varamedlem:

1. vara: Odd Arne Solli
2. vara: Siri Heia Tangen

1 år ny
1 år ( gjenvalg )

Valgkomite:

Jens Peder Nielsen
Agna Hollekve
Arne Kristian Holm

1 år
2 år
3 år ny

Representant til Norsk Hestesenter blir valgt av styret ved neste styremøte.
2

8

Drøftingssaker:
● Bladet - Evaluere 2021, innspill?
3 blader utgitt hittil i år, mye bra innhold. Redaktøren ønsker bilder og artikler
fra medlemmene.
Spørreundersøkelsen etterspør også mer fagstoff i bladet.
● Foreningen Arbeidshesten – innspill til organisering av foreningen.
Fortsatt fungere som paraplyorganisasjon med fylkeskontakter og kanskje
utvide til flere regionskontakter.
Oppfordre fylkeskontaktene til å knytte til seg ressurspersoner i sin region.
Styret kan bidra med formidling av kontakt med ressurspersoner i og utenfor
foreningen, utstyr til lokale arrangement og med kursholdere.
Styret ønsker innspill fra fylkeskontaktene som kjenner folk og ressurser i sitt
distrikt.
● Hva slags aktivitet ønsker vi å fremme?
Fokus på brukshestaktiviteter og kursopplegg både digitalt og praktisk.
Hvilke målgrupper ønsker vi å nå med våre aktiviteter?
Tilby grunnutdanning av gode brukshester, det viser seg at etterspørselen
øker etter allsidige og trygge hester.
Kursene skal favne bredt, men ha klare medlemsfordeler.
Spørreundersøkelsen etterlyser desentraliserte kurs i praktisk bruk av hest
og bruk av forskjellig utstyr.
Fylkeskontaktene blir sentrale i å formidle videre i sitt distrikt.
Styret lager årshjul og aktivitetsplan som sendes til fylkeskontaktene og
settes i bladet.
Fylkeskontaktene må være flinke til å avertere lokale aktiviteter, synliggjøre
F.A. og holde kontakt med styret.
Gjøre kjent ordningen til studieforbundet (Natur og miljø) der det blir gitt
tilskudd til kurs og treningssamlinger.
● Medlemsverving
Hvilke aldersgrupper og målgrupper sikter vi mot?
Flere sosiale plattformer?
Samarbeid med hestefolk med mange følgere på sosiale medier som
promoterer allsidighet og bruksegenskaper?
Utvide begrepet "arbeidshest" til å gjelde brukshestaktiviteter på flere
områder enn tradisjonelle oppgaver i jord og skogbruk.
Styret jobber med info-materiell og kursopplegg digitalt og med praktisk
oppfølging.
Fortsatt fokus på konkurranser i brukshestgrenene og se på flere
konkurransenivåer for å rekruttere yngre medlemmer.
Styret jobber videre med reglement og innhold.

.
● NM og Nordisk i 2022
Bestemme tid og sted i god tid og koordinere med danskene og svenskene ?
o Brukshestkjøring, skoghestkjøring og bruksridning
o Pløying:
Styret jobber videre med disse sakene
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● Årsmøte i 2022, hvor og i hvilken form, digitalt eller fysisk?
Fysisk møte med et interessant og faglig innhold i forbindelse med årsmøtet
er ønskelig.
Styret jobber videre med lokalisering og faglig innhold.
Ønske om å ha mulighet for digital streaming av møtet så flest mulig kan
delta.

Signert av protokollunderskrivere
Dato:
Arne Kristian Holm

Lars Ingerø
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