
PROTOKOLL 

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl 

Onsdag 16.mars 2016 på Øvrevoll 

Antall stemmeberettigede 12 stk. Styreleder M.Robertz  ønsket velkommen. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

Sak 2. Valg av møteleder 

M.Robertz valgt. 

Sak 3. Valg av referent 

C.Skotvedt valgt. 

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

M.Buck og K.Fangen valgt 

Sak 5. Årsberetning 

Årsberetning gjennomgått og godkjent 

Sak 6. Regnskap 

Regnskap godkjent, revisors beretning lest opp. 

Sak 7. Vedtektsendring 

Forslag om å fjerne revisor da dette ikke er pålagt, godkjent. 

Sak 8. Budsjett 

Likviditetsbudsjett godkjent. 

Sak 9. Fastsettelse av kontingent. 

Vedtatt å beholde den på kr.500,- pr år. 

Sak 10. Valg 

Etter valget har styret følgende sammensetning: 

Styreleder:  Maria Robertz (gjenvalg for 2 år) 

Nestleder:  Søren Pedersen (gjenvalg for 2 år) 

Styremedlem:  Camilla Skotvedt (gjenvalg for 2 år) 

Styremedlem:  Morten Buck (ikke på valg for 1 år) 

Styremedlem:  Morten Arnesen (ikke på valg for 1 år) 

Varamann:  Kim Fangen (gjenvalg for 1 år) 

Varamann:  Tor Petter Mygland (ny for 1 år) 



 

Sak 11. Innkomne forslag 

Ingen  

Etter årsmøtet ble det diskusjon rundt avholdelse av auksjonssted i år. Valget falt på styrets forslag 

om å avholde årets auksjon på Breeders dagen søndag 2.oktober på Øvrevoll. H.P.Eriksen er 

informert og vil gi beskjed til Bjerke. 

Dette vil være en dag med oppdrett i fokus og da særlig det norske. Derfor er det ønskelig med 

diverse tilbud av norsk mat og Bondens Marked ble foreslått. NJ er også engasjert i dette og 

C.Skotvedt og K.Fangen vil følge opp. 

Dette blir en dag hvor vi må markedsføre norsk oppdrett generelt og NFFF spesielt. 

Hvis mulig bør det være en markedsdag for hester i trening lørdag 1.oktober. Viktig at vi er flinke til å 

bruke Facebook og nettet for øvrig for å informere. 

Det er ønskelig med en studietur til Newmarket eller Irland og deres mare sale på høsten med 

stutteribesøk og evnt andre interessante ting. C.Skotvedt jobber videre med dette. 

Vi vil også ha en åpen dag hos M.Robertz i juni hvor veterinær S.Loe bør være til stede. 

Enighet om at de tingene vi arrangerer skal være for medlemmer av NFFF, vi trenger flere 

medlemmer.  

Lang diskusjon om hvordan tilskuddsordninger bør plasseres. Skal vi ha det som i dag eller gjøre som 

Sverige med bonusordninger til eier? Det beste hadde selvfølgelig vært begge deler, men da dette 

ikke er mulig, bør vi opprettholde dagens relativt nye ordninger for å se langtidseffekten. NFFF har 

kommet med noen forslag til NJ, men dette er ikke vedtatt enda. 

Fjerning av «kjøttavgiften» ble også tatt opp. Alle er enige i at denne er urettferdig og feil og alle 

hesteorganisasjoner gjør hva de kan for å få den fjernet, men så lenge den er underlagt 

finansdepartementet er det lite NFFF kan gjøre med den.  

S.Pedersen ble anmodet om å lage en «bruksanvisning» vedr midlertidig utførsel av hoppe som vi så 

legger ut på siden vår. 

 

Øvrevoll, 16.mars 2016 

 

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

                           Morten Buck    Kim Fangen 

 

 

 

 


