
PROTOKOLL 

Fra ordinær generalforsamling i Norsk Forening for Fullblodsavl 

Onsdag 20.mars 2013 på Øvrevoll 

Antall stemmeberettigede 12 stk. Formann ønsket velkommen. 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 
Godkjent. 
Sak 2. valg av møteleder 
Knut Martin Torgersen valgt. 
Sak 3. Valg av referent. 
Camilla Skotvedt valgt. 
Sak 4. Valg av to personer til å undertegne 
protokollen. 
Einar Nagell-Erichsen og Morten Buck valgt. 

Sak 5. Årsberetning. 
Årsberetning gjennomgått og godkjent. 
Sak 6. Regnskap. 
Regnskap gjennomgått og revisors beretning 
lest opp. Regnskap godkjent. 
Sak 7. Budsjett 
Budsjettforslag godkjent. 
Sak 8. fastsettelse av kontingent. 
Pris kr.500,- opprettholdes. 

 
Sak 9. Valg 
Etter valget har styret følgende sammensetning: 
Styreleder: Maria Robertz (gjenvalg, for 1 år) 
Nestleder: Søren Pedersen (gjenvalg, for 1 år) 
Styremedlem. Camilla Skotvedt (gjenvalg, for 1 år) 
Styremedlem: Morten Buck (gjenvalg, for 2 år) 
Styremedlem: Janicke Due (gjenvalg, for 2 år) 
Varamedlem: Knut O.Arnesen (gjenvalg, for 1 år) 
Varamedlem: Knut Martin Torgersen (gjenvalg, for 1 år) 
Varamedlem: Morten Arnesen (ny, for 1 år) 
Revisor: Jan Prydz Mathisen 
Sak 10. Innkomne forslag 
a) Norskoppdrettet hest som Folkehest 
 Det var innkommet forslag om å prioritere en norskoppdrettet hest som folkehest. I følge NJ 
representant var dette blitt drøftet, men at de ikke hadde funnet en egnet kandidat. Det er for lite 
utvalg, de er for dyre og de selges som åringer. Årsmøtet mener at man kan finne løsninger på dette 
og anmoder NJ om å prioritere norskoppdrettet hest hvis opplegget rundt en folkehest fortsetter. 
b) Felles Skandinavisk auksjon. 
Norge er blitt forespurt om vår mening om dette. I utgangspunktet er vi positive, men ikke for en 
hver pris. Logistikken må være på plass. Det må legges til rette for felles transport, hjelp vedrørende 
fortolling, etc. og det må lages en ”happening” som gjør at alle vil komme. Auksjonen skal kun være 
åpen for skandinavisk oppdrettede hester. Vi tror ikke dette lar seg gjøre i 2013 og går for samarbeid 
med Bjerke i år også, som avholdes 7-8/9-2013. Det er dog ingen tvang og blir ”Gøteborg 2013” noe 
av, står oppdrettere selvfølgelig fritt til å dra dit. 
 
Øvrevoll, 19.mars 2013. 
 
…………………………………………………..    ………………………………………………. 
            Einar Nagell-Erichsen                   Morten Buck 


