
PROTOKOLL 

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl 

Tirsdag 19.mars 2019 på Øvrevoll 

Antall stemmeberettigede 9 stk. 

Sak 1. Gokjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjent 

Sak 2. Valg av møteleder 

Maria Robertz valgt 

Sak 3. Valg av referent 

Camilla Skotvedt valgt 

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

Kim Fangen og Knut Martin Torgersen valgt 

Sak 5. Årsberetning 

Årsberetning gjennomgått og Kim Fangen orienterte om EFTBA. Årsberetning godkjent 

Sak 6. Regnskap 

Regnskap godkjent 

Sak 7. Fastsettelse av kontingent for 2020. 

Litt diskusjon om hvorvidt vi skulle heve den til kr.1.000,-, men dette utsettes i påvente av om vi kan 

få gjennom goder for våre medlemmer. 

Sak 8. Valg 

Etter valget har styret følgende sammensetning 

Styreleder: Maria Robertz (ikke på valg) 

Nestleder: Søren Pedersen (ikke på valg) 

Styremedlem: Camilla Skotvedt (ikke på valg)) 

Styremedlem: Kim Fangen (gjenvalg for 2 år) 

Styremedlem: Morten Buck (gjenvalg for 2 år) 

Varamedlem: Elisabeth Vergara (gjenvalg for 1 år) 

Varamedlem: Knut Martin Torgersen (ny, for 1 år) 

Varamedlem: Thrine M.S.Andersen (ny, for 1 år) 

Sak 9. Innkomne forslag 

Ingen forslag innkommet 



Øvrevoll, 19.mars 2019 

 

 

………………………………………………        ……………………………………          …………………………………. 

              Maria Robertz   Søren Pedersen          Camilla Skotvedt 

 

…………………………………                       …………………………………… 

      Morten Buck   Kim Fangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etter møtet diskuterte vi flere aktiviteter. 

Det bør gjøres mer stas på månedens oppdretter. Spørre Liv om det er flere glasstallerkener igjen, 

alternativt få laget et fint innrammet bilde med skilt, i alle fall bør vedkommende få en fin blomst 

overrakt i vinnerpaddock med overføring til storskjermen. 

Høre med Esben (markedsansvarlig på NJ) om hjelp til å skaffe sponsor, eller om NJ kan bidra. 

Økonomien vår er på bedringens vei, men fremdeles svak og vi trenger mange flere medlemmer. Det 

ble drøftet om man kanskje skulle gå sammen med ØH og lage en felles forening. Dette kan ha sine 

fordeler, men vi er redde for at vi vil bli «stebarnet».  

E.Vergara kom med et glitrende forslag om en «Sleipner Pris» hvis hovedformål er å skaffe flere 

medlemmer. Dette ble diskutert i styremøtet etter årsmøtet og vil bli informert om i detalj når det 

blir klart. 

På grunn av relativt svak økonomi i galoppsporten har NJ nedsatt en gruppe for å se på hvordan man 

kan få «best value for money» vedr tilskudd til norsk oppdrett. M.Robertz ble forespurt om å være 

med i gruppen, men takket nei. 

Antall hopper i avlen har økt betraktelig i 2018/19 og vi har forståelse for at opprettholdelse av alle 

dagens tilskudd til norsk oppdrett kan bli vanskelig, men vi er redde for at konsekvensene kan bli 

fatale om feil grep tas. 

Et forslag er å sette et tak på det totale beløpet til utbetaling hvert år og at tilskuddene utbetales på 

slutten av året når alle tilskuddsberettigede er klare, da vil man ha et konkret beløp å forholde seg til. 

Blir ikke hele beløpet benyttet, skal det øremerkes norsk oppdrett og overføres til neste år. Et stort 

problem er at regnskapet til NJ ikke speiler realiteten. Noen tilskudd vurderes også fjernet, er f.eks. 

oppstallingstilskuddet viktig? 

Gruppen skal ha flere møter og deres forslag vil bli fremlagt NJs styre som skal ta avgjørelsen. Her må 

våre representanter Maria og Søren være årvåkne. 

I 2021 har vi muligens 40 åringer til salgs og hvem skal kjøpe disse hestene? Markedsføring er 

ekstremt viktig, sette fokus på viktigheten av de norske hestene og her må ikke bare NFFF, men i aller 

høyeste grad NJ være mer aktive. 

Vi selger en drøm og hva vil hesteeiere oppleve? «Alle» ønsker å ha hest til start på Derby dagen. 

Forslag om et stort 3-års løp for norskoppdrettede på denne dagen, men hva da med Derby 

anmeldelsene? 

 

 


