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Innmelding av sak til årsmøtet i Vestfold Fjordhestlag 2022
Sak til årsmøtet 2022:
Sammenslåing av fylkeslagene Telemark Fjordhestlag (TFL) og Vestfold Fjordhestlag (VFHL)
På årsmøtet for to år siden ble det enstemmig vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for å se på
fordeler og ulemper ved en sammenslåing med Telemark Fjordhestlag. Gruppen har bestått av:
•

Marit Steinsholt Kristiansen – Vestfold Fjordhestlag

•

Torill Hynne Fjære – Vestfold Fjordhestlag

•

Christin Svartangen – Telemark Fjordhestlag

•

Hedda Smukkestad – Telemark Fjordhestlag

Hovedårsaken til at sammenslåingen blir tatt opp igjen, var sammenslåingen av fylkene Vestfold og
Telemark. Vi har også noen medlemmer som er medlemmer av begge fylkeslag. Grunnen til at noen
velger å være medlem av begge lag er fordi lagene er ganske forskjellig drevet. TFL er et såkalt
idrettslag som er medlem av Norges Rytterforbund og er dermed underlagt de regler/normer osv
som gjelder for et idrettslag. Den store fordelen er at medlemmer i TFL kan løse rytterlisens for laget
og kan ut og starte stevner for fjordhestlaget sitt, noe som ikke er mulig i VFHL (slik det drives i dag)
da dette er en frivillig forening som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Utover dette drives lagene ganske likt, med tanke på å fremme den norske fjordhesten legge til rette
for lav-terskel aktiviteter osv.
Vi har utført en spørreundersøkelse i løpet av prosjektperioden hvor medlemmene fikk anledning til å
komme med tilbakemeldinger på hva som var viktig for dem ved en sammenslåing og vi fikk kartlagt
endel fordeler og ulemper. Det kom blant annet frem av denne undersøkelsen at det å kunne beholde
fylkesnavnet ved en sammenslåing var spesielt viktig og kan være avgjørende for mange medlemmer.
Dette er dessverre ikke mulig. Det ble sendt inn et navneforslag til Norges Idrettforbund, men de
mener at det blir for likt og kan forveksles med Vestfold og Telemark Idrettskrets.
Det ble sendt inn en klage ,og vi fikk leder i Norges Fjordhestlag til å sende en forespørsel for oss der
hun argumenterte for at det er slik fjordhestlagene i Norge er bygget opp og at det er viktig for
lagenes tilhørighet å beholde fylkesnavnet. Dette ble sendt både til Norges Rytterforbund og Norges
idrettsforbund, hvorav førstnevnte sa ja, men det ble allikevel nedstemt da Idrettsforbundet sa nei.
Det betyr at om vi får et flertall for en sammenslåing, må vi i etterkant få inn navneforslag til det nye
laget fra våre medlemmer, som må stemmes over.
TFL har et krav i forbindelse med en eventuell sammenslåing og det er at hele laget blir stående som
medlemmer av Norges Rytterforbund, slik at medlemmene kan løse lisens for laget sitt.
Vi i Vestfold hadde et forslag om å danne et felles Fylkeslag hvor vi danner en «rytterklubb» under
dette hvor de som ønsker kan løse lisens osv. Dette var ikke TFL så ivrige på i denne omgang, men det
kan jo være rom for mer diskusjon rundt dette på et senere tidspunkt.

Lister opp noen punkter under over fordeler/ulemper ved en sammenslåing av lagene:
•

Flere medlemmer, mer sosialt

•

Flere til å dele verv og oppgaver på – lettere å arrangere

•

Flere ressurser og mer kompetanse, da lagene har forskjellige ressurspersoner, ting og utstyr

•

Flere steder å arrangerer arrangementer

•

Større avstand

•

Høyere kontingent

•

Navneendring

Telemark har allerede avholdt sin avstemming i forhold til sammenslåing. Der ble det et knepent
flertall for sammenslåing, så vi oppfordrer dere medlemmer til å tenke nøye gjennom om dere selv
ønsker å delta i organisasjonssamarbeidet i et eventuelt nytt sammenslått lag og hva dere ønsker å
stemme før årsmøtet. Spør gjerne oss i gruppa om dere har spørsmål.
En forutsetning for sammenslåing er at vi får flertall i begge lag og klarer å danne et nytt felles styre.
På vegne av komiteen:
Torill Hynne Fjære og Marit Steinsholt Kristiansen

