Referat fra Generalforsamling 2022
Bjørkelangen sportshall, 29.januar kl.13:00
a) Valg av ordfører og referent
Ordstyrer: Bjørg Skybak
Referent: Tinki Troye
Godkjent

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

c) Fastsettelse og godkjenning av antall stemmeberettigede
Fysisk fremmøtte: 28stk
Digitalt fremmøtte: 20stk
Fullmakter: 7stk

d) Styrets årsberetning (Presidenten har ordet)
Se vedlegg:

e) Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning (Kasserer har ordet)
se vedlegg:
Godkjent
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•

Ønske fra Bjørn Røise at regnskapet skal bli offentliggjort. Styret svarer at fullstending regnskap aldri
har blitt lagt frem tidligere år. Hvis det er et ønske om at det legges frem fullstendig regnskap på
årsmøte så må dette vedtas i Generalforsamling. Nytt styre tar stilling til dette.

Det ble bestemt at avtroppende styre sender gjeldende regnskap til alle medlemmer i etterkant av møtet.

f) Fastsettelse av medlemskontingent og øvrige avgifter
•

Medlemskontingent økes fra 400kr til kr 500,-

•

Familiemedlemsskap settes til kr 1200,- og gjelder for to voksne og alle familiens barn opp til
Aldersgrense 16år.

•

Medlemsskap livsstid: Fjernes

•

3 års medlemsskap: Økes til kr 1200,-

•

Forslag om å innføre støttemedlemsskap fra 2023, pris kr 250,(Nytt styre må definere hva slags stemmerettighet et støttemedlem skal kunne ha)

Godkjent

g) Ansvarsfrihet for styret
JA
Godkjent

•

Ansvarsfrihet har vært et fast punkt på agenda alle år, men hva ligger i ansvarsfrihet? Det ble ytret et
ønske om at dette punktet forklares og defineres tydeligere i vedtektene. Nytt styre ser på dette.

h) VALG
President: Roland Svensson, 2 år
Vice President: Andre Frøshaug, 1 år
Sekretær: Celina-Therece Mørch Hønningsvåg,1 år
Kasserer: Therece Rosenkrone Mørch, 2 år
Styremedlem: Hans Hauer Raasok, 2 år
Styremedlem: Leif Vassbø, 1 år
Styremedlem: Hans Petter Særheim, 2 år
Styremedlem: Per Andre Rusten, 1 år
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Vara: Rolf Therkelsen, 1 år
Revisor: Mona Westvik Helgeland, 1 år
Vara revisor: (styret ser på dette)
Valgkomite:
Ingjerd haugen,3 år
Suzannah Karlsen, 2 år
Lena Myrnes Flesjå, 1 år

Godkjent

i) Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra
foreningens medlemmer.
Fremlagt av Bjørn Røise:
Jeg krever at min utestengelse blir tatt opp på årets generalforsamling.

•

Bjørn Røise ble gitt 10 min til å redegjøre for sin sak

•

Styret ble gitt 10 min til å komme med tilsvar

•

Det ble stemt over å oppheve eksklusjonen eller ikke.
oppheve eksklusjon:
JA: 28 stk
NEI: 25 stk

•

2 stk stemmeberretigede stemte blankt

Resultat: Eksklusjonen oppheves og Bjørn Røise vil bli tatt inn som medlem ved betalt kontingent.

•

Kommentar: Ekskludering er inntatt i vedtektene, men bør det defineres tydeligere hva som kan føre
til at et medlem blir utestengt? Nytt styre ser på dette.

Fremlagt av Per Erik Haugom:
1) Ønsker full redegjørelse av NRHA styrets behanding av Medlem nr. 002 Bjørn Røise. Det ønskes
en redegjørelse av hva Bjørn har gjprt galt, og hva dere har tenkt rundt dette?
2) Ønsker redegjørelse av økonomi håndteringen i forbindelse med EM samarbeidet med danskene
for EM 2019, og også en full redegjørelse av hvordan avtalen om og trekke seg fra samarbeidet
man hadde forpliktet seg til. Covid situasjonen er ikke gyldig grunn!
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3) Ønsker full redegjørelse på hvorfor dette er blitt en "lukket" forening for styret og ikke et styre for
foreningens medlemmer.
4) Ønsker også en diskusjon rundt hvorfor dette styret skal få full ansvarsfrihet.
5) Det må vel også komme opp som en sak, hvordan man har valgt og løse foreningens anleggs
problemer i forhold til stevne avvikling

•

Generalforsamling var enige i at punkt 1-4 allerede var grundig besvart og gjennomgått tidligere i
agenda. Per Erik Haugom hadde problemer med mikrofonen sin og fikk ikke redegjort nærmere rundt
punkt 5.

•

Hans Petter Særheim gir kommentar til punkt 5 på Per Erik Haugom sin liste.
Han vil bidra til å forbedre kvaliteten på underlaget på Big Dream Arena og er i gang med utbedrende
tiltak. Konkluderer med at dette kommer til å bli veldig bra.

•

Annet
Tony Llarena fortsetter som medieansvarlig!

j) Year End Awards utdeling
Vi gratulerer alle vinnere!

GENERALFORSAMLING SLUTT
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Årsberetning
National Reining Horse Association of Norway 2020/2021

Styrets sammensetning
Leder:
Wenche Westreng
Nestleder: Britta Spies
Kasserer: Sølvi Raasok
Sekretær: Kristin Bjørhall
Styremedlemmer: Tinky Trøye, Andre Frøshaug og Leif Vassbø
Valgkomité: Ingjerd Haugen(leder), Roland Svensson og Suzannah Karlsen
Media ansvarlig: Tony LLarena
Revisorer: Mona Helgeland
Vara Revisor: Rolf Therkelsen
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Styrets arbeid
Styrets oppgaver og aktiviteter

Årsberetning NRHA Norway 2021
Det har under året blitt holdt 8 styremøter og 4 stevner, Snowslide , Summer Slide X 2 og Battle of the Reins.
Styret i NRHA Norway tok den tunge avgjørelsen om å trekke seg som medarrangør på EM 2021 i Danmark,
dette pga situasjonen rundt korona pandemien og uvissheten om man kunne reise til Danmark i det hele
tatt, og uvissheten om hvor mange som ville komme.
Også tidligere erfaringer fra EM 2019 med et stort underskudd, var med å avgjøre vår beslutning. Styret
kunne ikke risikere å være med på å dele nok engang et stort underskudd. NRHA Danmark og NRHA USA
hadde stor forståelse for vår beslutning, og NRHA Danmark var villige til å stå alene som arrangør.
Jeg vil på vegne av NRHA Norway få takke alle som deltok på European Affiliate Championship 2021. For en
fantastisk innsats som ble gjort av alle sammen.
NRHA Norway tok med seg en ny Europamester Anniken Nystrøm Holth i EAC Int.Non Pro, hun tok også med
seg 2.pl i EAC Ltd.Non Pro. GRATULERER!!!
Ikke nok med det så tok Tor Erik Eggen en solid 3.pl i EAC Ltd Open. GRATULERER!!!
Og ikke minst - vi hadde med tidenes yngste i EAC Rokkie L1 Emma Louise Eggen 9 år. Hun gjorde en
formidabel jobb på Chics Special Nite lånt av Britta Spies. Alle hjerter, om du var norsk eller utenlandsk
smeltet av denne flotte equipagen. GRATULERER Emma!!!
Alle andre deltagere gjorde også en formidabel innsats og gode plasseringer.
Dette var et show med svært høyt nivå og streng bedømming, som må til når nivået er så høyt.
Jeg er mektig stolt over å være President i en forening som vi representerer - vi er så få, men SÅ sterke.
Tusen takk også til familier og hjelpere.
Tusen takk for at dere alle er så gode ambasadører for NRHA Norway

Årsberetning NRHA Norway 2021
Foreningen hadde, pr 31.12.2021, 87 betalende medlemmer og 132 registrerte
hester.
Som sagt ble det holdt 4 stevner i 2021 (Snowlide,Summer Slide 1&2 og Battle of the
Reins). På våre fire stevner delte vi ut penger, premier og gaver for en verdi av
nærmere Nok 150.000.Vi avviklet The Body Shop Cup for femte gang med 20 000.- i potten til sammenlagt
vinneren, og mange flotte premier og gaver til de fem beste plasserte både pr stevne
og sammenlagt.
En stor takk til vår General Sponsor The Body Shop for deres støtte. Dette hadde ikke
vært mulig uten dere.
Også i 2022 skal The Body Shop Cup skal være en del av våre stevner.
Takk også til våre andre sponsorer i 2021, VOM, Badas gutta; Big Dream Arena og
Smarthest.
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Dato for våre stevner i 2022 blir:
13-15 Mai 202 Snowslide 1&2
8-11 September Battle of the Reins
På alle stevner kjøres The Body Shop Cup med noen små endringer fra tidligere år.
• Open og ryttere som har vunnet 2 år på rad får ikke delta i The Body Shop Cup
• Det deles ut pengepremier til de 10 beste sammenlagt.
Som sagt i fjor og året før og året før igjen, så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi må
fortsette også i 2022 og i tiden fremover å jobbe mye med dette, i det vi ser en tydelig
”forgubbing” av rytterne. Svært mange er i dag +50 og vi må prøve å få med både
flere yngre ryttere.
Vi må takke TP-Ranch for bidrag til dette, da det i regi av Tor Erik har vært
undervisning for yngre ryttere i perioder.
Vi må jobbe målrettet med å få med de yngste, med å arrangere kurs, clinics osv. Her
er det bare å bruke fantasien og være kreative. Selvfølgelig må vi få flere ryttere i alle
aldere.
Da vil jeg få benytte anledningen til å takke for meg som President i 4 år.
Jeg har lært enormt mye om reining både nationalt og internationalt, noe som jeg
syns er svært interessant. Og jeg knyttet gode bekjentskaper være seg fra NRHA USA,
Europa og profesjonelle ryttere/trenere.

Til sist vil jeg ønske det nye styret lykke til.

President
Wenche Westreng
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