Årsmøteprotokoll 2019
Foreningen arbeidshesten
LØRDAG 26. OKTOBER 2019
FOKHOL GÅRD
STANGE I HEDMARK

Agenda
1

Valg av møteleder - Ynskje Kaldheim

2

Valg av referent - Gerd Bakke

3

Valg av 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
- Arne K. Stensby og Per Arne Dystland

4

Årsberetning og resultatlister 2019 - Godkjent

5

Regnskap / budsjett - Godkjent

6

Forslag til arbeidsplan - Godkjent med følgende tilføyelser;
Stimulere til lokale aktiviteter og gjeninnføre Arbeidshestens Dag

7

Innkomne saker - 23 stemmeberettigede tilstede:
Fra Arbeidshestens styre: Endring av medlemskontingent
- vedtatt mot 1 stemme
8. Valg - 23 stemmeberettigede tilstede og følgende ble enstemmig valgt:
Leder:
Ynskje Kaldheim
Styremedlemmer: Gerd Bakke
Øystein Lien
Britt Finsrudlien
Truls Mathisen
Jarle Johansen

1 år gjenvalg
2 år gjenvalg
2 år ny
2 år
ny
1 år
1 år

Varamedlem:

Sara Kinge Bergland
Siri Heia Tangen

1 år
1 år

Valgkomite:

Oddvar Vassliås
Oddvar Olsen
Jens Peder Nielsen

1 år
2 år
3 år

gjenvalg
ny

9. Drøftingssaker


Bladet
Årsmøtevedtak fra 2017 om å utgi 4 blad pr. år opprettholdes.
Ønske om mer faglig innhold
Forsalg om en redaksjonskomite for å sikre tilgang på faglig stoff.
Bladet skal presenteres på facebook når det blir utgitt
Løssalg avvikles



Medlemskapet i Studieforbundet Næring og Samfunn
Enighet om å bytte studieforbund til Studieforbundet Natur og Miljø.
Styret får i oppdrag å ordne med dette.
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Hva slags aktivitet ønsker vi å fremme?
Liste over ressurspersoner i stedet for aktivitetsutvalg
Oppdatere liste over Fylkeskontakter og sende info til disse
Arbeidshestens Dag i løpet av mai måned



Medlemsverving
e-postadresser til flest mulig medlemmer for å bedre informasjon og nå ut
raskt til flest mulig
Vervekampanje på Facebook
Oppdatere hjemmesida
Delta på arrangementer og synliggjøre Foreningen Arbeidshesten
Informere raseklubbene om F.A.
Gjøre kjent våre brukshestkonkurranser og reglement



NM i 2020
o Brukshest kjøring, skoghest kjøring og bruksridning
Glomdal Dølahestlag har tatt på seg oppgaven i 2020, aktuell dato
er første helg i august.
Styret jobber videre med saken

.

o Pløying:
Bestemme tid og sted i god tid og koordinere med danskene og
svenskene
Ønske om at stevnet arrangeres på Øst- eller Sørlandet
Styret jobber videre med saken


Årsmøte i 2020,
Finne et sted og tema som interesserer medlemmene
Skifte på å ha årsmøtet flere steder i landet, men det må være tilgjengelig
med offentlig transport - Vestlandet er aktuelt i 2020
Styret jobber videre med saken

Signert av protokollunderskrivere
dato: 19.11.2019

Arne K. Stensby
Sign.

Per Arne Dystland
Sign.
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