Årsmøte NRHA Norway
A. Valg av ordstyrer og referent.
a. Ordstyrer Wenche Westreng
b. Referent Kristin Bjørhall
B. Godkjenning av innkalling og dagsorden
a. OK
C. Fastsettelse ag godkjenning av antall stemmeberettigede
a. Stemmeberettigede 15 stk
D. Styrets årsberetning
a. Ligger vedlagt
E. Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning
a. Spesifisert regnskap ligger vedlagt
b. I banken pr 31/12-2019 – Kr. 76 212
F. Fastsettelse av medlemskontigent og øvrige avgifter
a. Fastholder det tidligere fastsatte
G. Ansvarsfrihet for styret
a. OK.
H. Valg
a. Vicepresident 2 år – Tony gjenvalgt
b. Sekretær 2 år – Kristin Bjørhall
c. Styremedlem 2 år – Celina Therece Mørk
Hånningsvåg
d. Styremedlem 2 år – Roger Hyldmo
e. Vararepresentant 1 år – Sølvi Sletner
f. Revisor 1 år – Mette Bjørnstad
g. Vara revisor 1 år – Therese Rosenkrone Mørch
h. Valgkomitemedlem 1 år – Ingjerd Haugen

Medlemsmøte
I.

Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra foreningens
medlemmer
a. Westerngalla:
i. Hva med å arransjere dette annet hvert år?
ii. Skulle det vært lagt i forbindelse med et stevne?
iii. Få inn flere tilbud? Vi har fått inn 10 forskjellige tilbud og der vi har vært 3 år
på rad er det billigste.
iv. Lage et konfliktråd bestående av utenforstående, for å løse opp i eventuelle
konflikter som måtte oppstå på bakgrunn av at vi er for tette.
v. Lage stor låvefest oppe hos Celina og Therese?
Celina tar ansvar for å tromme sammen en komitè som tar for seg westerngalla. Suz
plukker ut et menneske på WRAN årsmøte som kan være sammen med Celina

J.

Celina lager NRHA Norway på Instagram

K. Sette sammen en showkomitè slik at vi kan ha en fast gjeng som hjelper til på alle stevner og
at disse kan betales noe?
L. Ungdomsrytterne – dugnadshjelp på stevner
a. Sende skriftlig forslag til Runa på hva vi ønsker hjelp til og hvor mye vi er interessert i
å betale.
M. EM og hvor langt vi er kommet
a. EM måtte flyttes, men til slitt ble vi nødt til å flytte EM en uke (16 – 20 Juli) fram pga
Derby i Kreut
b. Vi har en del sponsorer, men vi ønsker fortsatt flere sponsorer, så fint om alle kan
forsøke å skaffe det.
N. NRHA årsmøte i Madrid 14– 15 Januar
a. Vedlagt
b. Vi må ha profesjonelle Stewards som skal gå rundt hele døgnet å passe på at det ikke
er stygg og ureglementert ridning.
O. Grensepassering
a. Det bør informeres til de Svenske og Danske rytterne om hva de må gjøre ved
grensepassering, fordi de aner ikke hvordan det er og føler at dette er uoverstigelig

Eventuellt
Kumlagården er 3 mil fra København og de begynner nå å kjøre flere og flere NRHA show
Konflikt mellom NRHA og SRHA er ikke helt godt, og det ser ikke ut som om det blir noe
bedre, da de ikke er interessert i å gi noe tilbake.
Samarbeidet mellom NRHA.no, NRHA.dK og NRHA.fi fungerer aldeles supert.

Brev fra Wenche ligger vedlagt.
NRHA.no
• Arransjere dommerseminar med en NRHA dommer (Ric, James, eller Roy)
• Arransjere gratis clinic

