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Agenda

a) Valg av ordstyrer og referent
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Fastsettelse og godkjenning av antall stemmeberettigede
d)Styrets årsberetning ( Presidenten har ordet)
e) Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning(kasserer har ordet)
f) Fastsettelse av medlemskontingenter og øvrige avgifter
g) Ansvarsfrihet for styret
g) Valg
•
•
•
•
•
•

Vicepresident og sekretær for 2 år
2 nye styremedlem for 2 år.
1 nye vara representanter for 1 år
Revisor og vara revisor for 1. år
Valg av 1 nytt medlem av valgkomite.
Valgkomite består av 3 personer

h) Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra
foreningens medlemmer
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National Reining Horse Association of Norway 2019/2020

Styretssammensetning
Leder:
Wenche Westreng
Nestleder: Tony Llarena
Kasserer: Liv Øvstebø
Sekretær: Kristin Bjørhall
Styremedlemmer: Tinky Trøye og Britta Spies
Vara medlemmer: Sølvi Raasok
Valgkomité: Ingjerd Haugen(leder), Roland Svensson og Suzannah Karlsen
Media ansvarlig: Tony LLarena
Revisorer: Mette Biørnstad
Vara Revisor: Arne Almberg
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Styrets arbeid
Styrets oppgaver og aktiviteter

Årsberetning NRHA Norway 2020

Det har under året blitt holdt flere styremøter og 1 stevne, Big Dream Summer Slide. I tillegg
arrangerte vi et online stevne, E-stevne. Foreningen har i dag 49 betalende medlemmer og 115
registrerte hester.
Som sagt ble det holdt bare 1 stevne i 2020 i tillegg til et Online stevne pga at Norges situasjon
under Covid 19. Det blir, dessverre, ikke delt ut Year End Awards i år, siden at det i 2020 ikke ble
arrangert nok stevner.
Dessverre gikk EAC 2019 med underskudd og NRHA Norway måtte dekke halvparten av dette. Det
ble et totalt underskudd på hele DKK 148.208.- og NRHA Norway måtte dekke 50% av det, DKK
74.104, som med dagens valutakurs ble 107.256.- Nok. Vi, sammen med danskene, har tatt grep og
håper at dette årets EAC er med på å rette opp underskuddet, og at vi kan tjene litt.
Det har kommet under 2020 flere nye og gode reininghester til Norge og flere kommer i 2021. Nytt
og godt hestemateriell er med på å bidra til å heve opp nivået på de norske rytterne
Også i 2021 og 2022 skal The Body Shop Cup være vår Generalsponsor, og være representert i stor
grad på våre stevner, og vi er evig takknemlige for deres støtte til norsk reiningsport.
Store ting kommer til å skje under 2021. Vi skal igjen arrangere NRHA European Affiliate
Championship på Tuse Creek Ranch i Danmark, hvis livet går tilbake til det normale, og Covid 19
pandemien kommer under kontroll. Dato for EAC 2021 er satt til 26 til 31 juli.
Takk også til våre andre sponsorer Smarthest og VOM, for sine bidrag med sponsormidler i 2020. Vi
håper at listen på sponsorer blir enda lengre i 2021.

Dato for våre stevner i 2021 blir:
14-16 Mai 2021 Snowslide 1&2
14-15 August 2021 Big Dream Summer Slide
10-12 September 2021 Battle of the Reins
På alle stevner kjøres selvfølgelig 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.
Big Dream Summer Slide skal være et lavbudsjett stevne hvor vi skal finne fram igjen til smilet, og legge
alvoret til side så lekelysten kommer fram igjen.
Det skal være gøy å være med på NRHA Norway sine stevner!
Som sagt i fjor og året før og året før igjen, så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi startet opp i samarbeid
med Big Dram Arena treninger i høst. Dette var svært populært. Vi må fortsette også i 2021 og i tiden
fremover å jobbe mye med dette, så derfor står rekruterings arbeide i fokus under hele året, og kurser for
nybegynner og andre planlegges videre.
NRHA Norway har fått i stand et samarbeide med treneren Roger Sundet til å kjøre disse kursene.
Vi må jobbe målrettet med å få med de yngste på disse clinicene, men vi ser også en stor voksende
interesse for voksne. Her er det bare å bruke fantasien og være kreative. Vi trenger rekrutering av ryttere i
alle aldere.
Til sist vil jeg ønske alle ryttere et spennende reiningår. Og også ønske styret lykke til i EAC sesongen 2021.
President
Wenche Westreng
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VALG 2021
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Revisor godkjent regnskap

Big Dream Arena 13 Februar 2021

Saldo pr 11.02.2021
Kontonummer
Sum
1503.52.17301

Type
BEDRIFTSKTO
PARTNER
Sum Disponibelt
beløp
53.389,75

IBAN
NO2815035217301

Disponibelt beløp

53.389,75

Kontonavn

Valuta
NOK
NOK

NRHA NORWAY

Bokført saldo
11.02.2021

Kreditt

0,00

Sum Bokført saldo
Sum Kreditt
11.02.2021
0,00
53.389,75

53.389,75

Medlemsmøte
Følgende saker til årsmøte
1. NRHA Norway rolle ( hva gjør vi og hvordan)
2. Eventuelt
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Medlemsmøte
NRHA Norways viktigste oppgaver er å promotere norsk reiningsport
Media ansvarlig har skrevet flere artikkler på sosiale medier og internett og kommer
også til å gjøre det i fremtiden. Slik promotering er gull verdt for et lite land som Norge
er i reining sammenheng. Vi kommer til å fortsette med å gjøre oss synnlige der hvor vi
kan og på den måten vise resten av Europa at vi finns. EM er derfor et utmerket
utstillingsvindu for både NRHA Norway og NRHA Denmark.

I år og satser vi på å ha Allbreeds klasser på alle våre stevner. Vi håper med det at flere
vil bli rekruttert til westernridning og som nevnt før er rekrutering i fokus hos NRHA
Norway.
Kurser og andre aktiviteter rettet mot rekruttering planlegges og den første kurset
startet faktisk 2 februar på Big Dream Arena. Kurset består av fem ridetimer og er delt i
to grupper: Nybegynnerer og litt øvede. Kurset holdes av Roger Sunde i samarbeide
med NRHA Norway og Big Dream Arena.
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Medlemsmøte
En annen viktig oppgave for NRHA Norways styre er å kunne tilby attraktive stevner forsine
medlemmer og andre ryttere fra hele Skandinavia.
Grensepassering har vært årsaken til at mange svenske og danske ryttere har hatt vanskeligheter med
å delta på våre stevner. Vi har vært i kontakt med tollvesenet og rytterforbundet, men hele situasjonen
virker lås. Det er liten eller ingen interesse for dem til å hjelpe oss med dette.
Tollvesenet forlanger kausjonist for 500.000 nok og denne summen skal være på en sperret konto.
Som dere skjønner har ikke NRHA Norway tilgang på så store midler.

Alle medlemmer må være bevisste på at det koster å arrangere stevner. Hvis vi skal kunne forsette å
tilby NRHA stevner i Norge, MÅ først og fremst medlemmene støtte opp om sinn klubb/organisasjon og
delta på norske stevner.
Vi i styre er åpen for forslag, innputt osv som kan hjelpe oss videre med å arrangere stevner som alle
synes det er verdt å delta i.
Ingen forslag er for dum eller crazy , bare kom med det dere har på hjerte!
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Medlemsmøte

Takk for fremmøte
og
vel hjem
Bjørkelangen Sportshall 15 Februar 2019

