
Ekstraordinrert flrsmste i Norsk Tinker Forening
08.09.12 pi Gardermoen

Trine Skjeggerud snsker velkommen og forklarer at det er innkalt til ekstraordinrert
irsmste fordi styret ikke onsket i samarbeide om fl innkalle til dette.

17 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og hjelper

Heidi Anita Berntsen enstemmig valgt som ordstyrer.

Ellen Utsi enstemmig valgt som referent.

Lars Johan Altenborn valgt som hjelper.

Ordstyrer ber om at alle forholder seg saklige under diskusjonene. Ordstyrer ber om at
vi ikke stemmer blankt ved hflndsoppretting. Ved skriftlig valg kan man
stemme blankt.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen er enstemmig godkjent. Mstet erklreres som godkjent.

Sakslista godkjennes enstemmig.

Sak 3: Regnskap 2010

Ekstraordinrert flrsmste snsker at regnskapet for 2010 giennomgies og framlegges for
neste ordinrere irsmote. Styret fir mandatet med i giore regnskapet klart
for neste flrsmste.

Det pipekes at overskuddet fra arrangementet pn At i 2010, er fart som inntekt for
2011. Dette er ikke korrekt fsrt.

Sak 4: Regnskap 2011

Det mangler oversikt over inntekter fra arrangementet pi Seljord i 2011. Camilla Carcary
pipeker at det er merkelig at lappene med oversikt over inntektene har blitt borte.
Camilla vet at de var pA plass pi lordagen og de var pi plass pA sondagen.

Birgitte Svensberget pipeker at det bar vere to personer som har ansvaret for skonomi under
alrangement. Dette forslaget mi tas med til neste ordinere 6rsmote.



Sak 5: Status per dags dato, og budsjett

lngen av medlemmene har oversikt over dette, og styret har ikke oversendt noe oversikt over
dette. Philip Jorgensen pipeker at foreningen ikke kan bruke penger n6r man ikke
har oversikt over skonomien. Kalenderen kan for eksempel ikke produseres nir
man ikke har oversikt over om foreningen kan ta utgifter i den forbindelsen. Iselin
har avtale med Enn-foto og er straks klar for trykking. Dersom det skal lages
kalender, mi det lages pi selvkost og det skal ikke bestilles kalendere uten
bestillinger i forkant. Heidi Anita snsker at styret prioriterer trykking av
medlemsblad, selv om skonomien mi vurderes i forholdt til om foreningen har
rid til dette. Heidi Anita foreslir at budsjettet for 2012 ikke kan godkjennes, og at
styret er noktern okonomisk. Hun foreslir ogsi at styret avholder &rsmotet sA

snart som mulig i2013.

Kristin Rehnberg lurer pi hvor noye styret skal vere i oppnosting av regnskapene. Trine
Skjeggerud snsker at man skal vere rundhindet. Dersom det er snakk om store
belop som ikke stemmer, mi styret selvsagt ta tak i det.

Monica Bjeglerud forteller at avtroppende leder opplyste pi Klosterskogen, at styret ikke var
klar over regningen pi regning for flis pi 11000 kr. Camilla forteller at styret var
klar over dette i forkant av arrangementet.

Nils Helge Turi pipeker at revisor har gjennomgitt regnskapet og anbefalt at regnskapene
godkjennes. Han mener at styret ikke vil klare i finne ut mer enn revisor.

Det ekstraordinere irsmstet ber styret om 6 arbeide videre med regnskapet og framlegge dette
for ordinert irsmstet.

Sak 6: Avlsgruppe; mandat og evt valg

Philip Jorgensen informerer om avlsgruppens arbeid. Elisabeth Grindheim trakk seg av
personlige grunner. Han overtok som leder i stedet for Birgitte Svensberget, da
han begynte arbeidet for gruppa ble dannet.

Trine Skjeggerud nevner at styret var innkalt til mote med Starum ang premiering av hingster
uten kjent stamme. Trine mener at dette bsr diskuteres med avlsgruppa.

Camilla Carcary pipeker at medlemmene bsr velge medlemmene i avlsgruppa ved ordinart
irsmote, slik at medlemmene er valgt av medlemmene.

Kristin Rehnberg nevner at Norsk Hestesenter har ni opplyst at arbeidet med i innfore nye
avlsregler vil ta lengre tid. NTF vil dermed ha bedre tid pi dette.

Philip Jorgensen sier at Norge er tidlig ute. Lengre ut i Europa har de ikke kommet si langt
med arbeidet og de sier at de nye reglene innfsres om 10-15 6r.

Birgitte Svensberget sier at avlsgruppa dermed mi arbeide mest med premieringene. Dette bsr
prioriteres, da Norsk Hestesenter vil ha dette pi plass.



Philip mener at avslgruppa ikke bar ha medlemmer som er oppdrettere som tjener penger pi
avl, da de kan bli inhabile i arbeidet i avlsgruppa.

Ellen Utsi pipeker at man bar hamennesker som kjenner til avl og oppdrett i
avl s gruppa/avl skomiteen.

Det ekstraordinrere irsmstet bestemmer at avlsgruppa skal besti av de eksisterende
medlemmene: Philip Jorgensen, Birgitte Svensberget, Trine Skjeggerud, Nina
Fagerheim og Monica Kjesbu Bjeglerud. Avlsgruppa skal jobbe mest i forhold til
premiering av tinkere uten kjent stamme. Det oppmuntres til tett samarbeid
mellom styret og avlsgruppa. Disse medlemmene er valgt fram til neste ordinrere
irsmote.

Sak 7: Mistillit

De skriftlige mistillitsforslagene ble gjennomgitt. Arsmotet stiller enstemmig mistillitsforslag
til styret som helhet. Dette grunnet styrets handtering av regnskap og budsjett,
samt enkelte styremedlemmers opptreden mot medlemmer. Dette inneberer at
styret vil miste alle sine verv. Styret vil fb tilsendt dette referatet, og referatet vil
bli tilsendt Bronnoysundregisteret.

Sak 8: Valg, ledige veru i styret og valgkomite

Arsmotet velger alle vervene fram til neste ordinere 6rsmote.

Heidi Anita Bemtsen foreslis som leder. Enstemmig valgt.

Det er flere forslag til nestleder: Aud Skaret, Terje Pedersen og Ellen Utsi. 5 stemmer til Aud
og I I stemmer til Ellen. Ellen Utsi er valgt til nestleder med flertall.

Det er flere forslag til sekretrer: Birgitte Svensberget, Camilla Carcary og Kristin Rehnberg.
Camilla fikk 1 stemme og Kristin fikk 15 stemmer. Kristin Rehnberg valgt med
flertall.

Silje Marie Bjordal foreslis som kasserer. Enstemmig valgt.

Det er flere forslag til styremedlem: Terje Pedersen, Birgitte Svensberget, Cahtrine Myhre,
Aud Skaret og CamillaCarcary. Camilla fikk 5 stemmer, Birgitte fikk en stemme
og Terje fikk 10 stemmer. Terje Pedersen valgt med flertall.

Det er flere forslag til fsrste vara: Lars Johan Altenborn, Carina Nordg6rd, Birgiue
Svensberget, Monica Bjeglerud og Cathrine Myhre. Arsmstet bestemmer at den
som fir nest mest stemmer, blir andre vara. Carina for I stemme, Monica fhr 4
stemmer og Lars for 1l stemmer. Lars Johan Altenborn blir valgt som forste vara
og Monica Bjeglerud blir valgt som andre vara.

Trine Skjeggerud foreslis som leder av valgkomiteen. Enstemmig valgt.



Det er flere forslag til medlemmer i valgkomiteen; Birgitte Svensberget, Aud Skaret, Maj-
Britt Langaas og Tove Nerleirmoe. Alle skrev to ulike navn pi to lapper. Birgitte
fikk 4 stemmer, Aud fikk en stemme, Maj-Britt fikk l l stemmer og Tove fikk 16
stemmer. Maj-Britt Langaas og Tove Nerleirmoe er valgt med flertall.

Aud Skaret foreslis som varamedlem i valgkomiteen. Enstemmig valgt.

Tellekorpset besto av Trine Skjeggerud og Kristin Rehnberg.

Medlemmene kommer med forslag til styret:

Roy og Camilla som medlemmer til aktivitetskomiteen. Dette mA styret ta opp pi styremote.
Det foreslis at et medlem i aktivitetskomiteen har ansvaret for utsendelse av
rosetter til de som ha vart pi utstilling. Det foreslis at distriktsrepresentantene
blir medlem av aktivitetskomiteen.

Lars og Philip som web-ansvarlige. Det foreslis at det opprettes en markedskomite, med
ansvar for 6 for eksempel ordne med sponsing til arrangementer, utsendelse av
medlemsblad og liknende.

Det foreslis at medlemmene foresporres om de har forslag til kandidater til eventuelle
komiteer.

Signering av protokoll. Alle tilstede pi flrsmotet skriver under pi protokollen, pi
grunn av omstendighetene rundt det ekstraordinrere irsmotet.

Et av de stemmeberettigede medlemmene forlater det ekstraordinrere arsmotet for sak 8: valg.

Protokollunderskrivere :
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Bekreftet liste p6 medlemmer som onsker 5 stotte opp om ekstraordinert ersmote p6 Gardermoen den

08.09.2012. Saksliste er sendt iforbindelse med sporsmSl om bekreftelse.

1. Camilla Carcary

2. Lars Johan Altenborn

3. Solbjorg Olsen

4. Benedikte Kaasa

5. Kristine Kaasa

5. Kristin Rehnberg

7. Linn-Merethe Nilsen

8. Tove Nerleirmo

9. Hilde Melhus

10. Trine Skjeggerud

11. Monica Bjeglerud

12. Per Arne Bjeglerud

13. Martine Bjeglerud

14. Aud Skaret

15. Karsten Skaret

15. Rita Kramvig

17. Ronny Solheim

18. Linda Ring

19. Cecilie Olsen

20. Maj-Britt Langaas

21. Roy Jacobsen

22. Heidi Anita Berntsen

23. Philip Jorgensen

24. Nina Fagerheim

25. Hege Olausen

26. Rebecca Olausen

27. Ove Bygnes

28. lsabel Johannessen

29. Eva Bekkemellem

30. Mari Granmorken

31. Cathrine Myhre

32. Paul Knem Tollefsen

33. Birgitte Svensberget

34. Else Berit Bringaker

35. Ellen Utsi

36. Nils Helge Turi

37. lselin Albretsen

38. Harald Albretsen
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