
 

Referat fra Generalforsamling 2021 

Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Bri4a Spies 

Referent: Kris8n Bjørhall 

Godkjent 

Godkjenning av innkalling  og dagsorden 

Godkjent 

Fastse8else og godkjenning av antall Stemmebere<gede 

23 stemmebere@gede 

Styrets årsberetning (Presidenten har ordet) 

Se vedlegg: 

Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning (Kasserer har ordet) 

Se vedlegg: 

Fastse8else av medlemskonDgent og øvrige avgiFer 

Vi fortse4er med samme kon8ngent som i 2020 

Ansvarsfrihet for styret 

Godkjent 



VALG 

President: Wenche Wenstreng – 1 år igjen 

Vice President: Bri4a Spies 

Secretary: Kris8n Bjørhall 

Kasserer: Sølvi overtar for Liv, 1 år igjen 

Styremedlem: Tinki 1 år igjen 

Styremedlem: Leif Vassbø 

Styremedlem: Andre Frøshaug 

Vara Styremedlem: Per-Andre Rusten 

Revisor: Mona Helgeland 

Vara revisor: Rolf Therkelsen 

Valgkomite: Susanna Karlsen tar 3 nye år 

Behandling av forslag: 

Ingen innkomne forslag 

GENERALFORSAMLING SLUTT 

MEDLEMSMØTE 

• Grensepassering: En mulighet er at klubbens medlemmer kan sponse de 500 000NOK som må stå 
på en sperret konto. Vi se4er de4e på en sperret konto der Norske medlemmer får en bedre rente 
enn på banken. 

• Lage en s8[else for grensepassering 

• Ikke sikkert det vil komme flere svensker uanse4, da det må være mer added Money. 

• Vi har ikke fasiliteter 8l å få de «store gu4a» 8l å komme. 

* Drop In Stevner. 

* Dags-klinikker. 

* Vi har problemer med stevnefasiliteter som ikke er i internasjonal standard. 

* Rogaland har bare bane på 20x40 meter – Det er bare hos Leif det er stoppunderlag. 

*Mulighet for å ha e-stevne? 

*Clinic og treningsstevne på TP ranch. 

*Ha teori klinikker elektronisk 



Økonomi 

• Lage lavbudsje4sstevner der man begrenser premier, ikke bare i forhold 8l pengepremier, 
men også i forhold 8l plake4er og trofeer. 

o NRHA har nå åpnet for at det er lov 8l å arrangere stevner uten å bes8lle plake4er 
eller trofeer, de4e var ikke lov 8dligere. 

o Det er vik8g å også ha noen stevner der det er høyere premier. 
o Ba4le of the reins er det stevnet vi skal satse på, der med større pengepremier 
o NQHA vil veldig gjerne ha et stevne sammen med oss for å samle flere ry4ere og mer 

penger. Vi er i dialog med de. 
o Mulighet for å ta inngangspenger ved stevnene våre – delte meninger. 


