Referat fra årsmøte Vestfold Fjordhestlag 21.oktober 2020
1. Valg av møteleder: June Cecilie Horntvedt
2. Valg av to til å underskrive protokoll: Cathrine Askim og Eliann Holtung
3. Årsmelding: Lest opp av sekretær. Tilføyelse/retting av navn på deltager på NM fjordhest:
riktig navn er Solveig Eline Gulestøl Eikeberg. Rettelse på premiegrad Lauvprinsen: ble tildelt
2.premie. Tilføyelse til punkt om stand på Hedrum bygdetun i Kvelde: Det var også hester fra
Fjære gård med, i tillegg til Marit Kristiansen sine. Torill Hynne Fjære deltok også.
4. Regnskap: Lest opp av leder. Støtte til medlemmer skal i post «sponsorstøttede midler».
Kommentar fra revisor: det er viktig at utbetalinger blir gjort innenfor gjeldende år, altså før
31.12. Vi har i år et negativt resultat pålydende kr 4.477 som gjelder bl.a styrehonorar som
ble utbetalt medio januar. Viktig at dette gjøres riktig i fremtiden. Beholdning kasse: kr 454.
Beholdning bank: kr 56.477 pr 31.12.2019.
5. Fastsetting av medlemskontingent: Kontingenten står uendret.
6. Valg: Valget ledes av leder i valgkomité, Anette Green. Valgkomiteen har bestått av Anette
Green som leder. Nina Brodahl og Anette Lie. Anette Green tar gjenvalg i valgkomité. Ny
leder blir Nina Brodahl. Anette Lie og Anette Green er medlemmer av valgkomité.
Følgende styremedlemmer på valg:
June Cecilie Horntvedt gjenvalgt som leder. 1 år.
Øyvind Askim går ut. Lars Mangelrød går inn. 2 år.
Hanna Bollæren Sandvik, gjenvalg 2 år.
Geir Solberg, gjenvalg 2 år.
Elisabeth Avdal, ikke på valg.
Varamedlemmer velges for 1 år av gangen:
Marit Steinsholt Kristiansen, gjenvalg
Antje Heinrich, gjenvalg.
Lars Mangelrød går inn som styremedlem og ny vara inn er Linn Lillestøl.
Revisorer:
Tor Gabriel Holtung, gjenvalg
Torill Hynne Fjære, gjenvalg
7. Innkommende saker:
1 sak innmeldt av lagets medlemmer:
Sammenslåing Vestfold og Telemark Fjordhestlag
Torill Hynne Fjære presenterer saken:
Det har tidligere vært fremmet forslag fra Telemark om sammenslåing av lagene. Vestfold
Fjordhestlag var da i mot dette. Nå er fylkene slått sammen og det er naturlig å se på saken
på nytt. Telemark Fjordhestlags årsmøte stemte enstemming for å se sette i gang en prosess
hvor man utreder muligheten for å slå sammen lagene, og de to lagenes kriterier for en
eventuell sammenslåing. Kriterie fra Telemark Fjordhestlag er at alle medlemmer er
tilknyttet Norges Rytterforbund.
Aktivitetsnivå: Vestfold Fjordhestlag har hatt et lavt aktivitetsnivå de siste årene, mens
Telemark har hatt stor aktivitet, bl a gjennom en veldig aktiv juniorgruppe.
Det snakkes om det er aktuelt med et fylkeslag, og lokallag innunder disse.

Årsmøtet er enstemmig på å jobbe videre med en prosess hvor man ser på muligheten for
sammenslåing. Det presiseres at sammenslåing ikke er vedtatt gjennom å godkjenne og se på
hvilke muligheter det vil gi for begge lag. Det må fremlegges en skisse og kriterier fra begge
lag, samt avgjøres i et årsmøte hvorvidt det blir en sammenslåing. Kartleggingen er bare
såvidt i gang, og en eventuell sammenslåing vil trolig ikke skje før tidligst 2022.

Hanna Bollæren Sandvik, referent.

