
Velkommen til årsmøte i Norsk Gypsy Cob Forening 2020. 

 

 

På grunn av smittevern i forbindelse med covid-19 foregår møtet på 

møteplattformen «Teams».  

Søndag 3. Mai kl 11.00.  

 

Deltagere på Teams Camilla Carcary, Ragnar Kjærnes, Camilla Akslen, Heidi 

Mari Fredriksen, Marit Dalby Sorteberglien Nyborg, Michelle Lysholt, Mari Egge 

Jacobsen, Siw Torunn Kasin og Marianne Ihlang. 

 

A. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet.  

Godkjent 

B. Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer – Camilla Carcary 

Referent – Marianne Ihlang 

C. Valg av to til å signere protokollen. 

Camilla Carcary og Ragnar Kjærnes 

D. Årsmelding 2019 

 

I 2019 har styret bestått av: 

Leder – Heidi Mari Fredriksen 

Nestleder – Morten Søiland 

Sekretær – Marianne Ihlang  



Kasserer – Marit Dalby Sorteberglien Nyborg  

Styremedlem – Rikke Fiskum 

Vara 1 – Jill Mari Eggesbø 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder – Thomas Lundteigen 

Nestleder – Camilla Carcary 

Medlem – Iris Veronica Hansen 

 

 

Oppsigelser av verv: 

- 3/5 mottok styret oppsigelse fra nestleder i valgkomiteen, dette med begrunnelse i at hun 

ikke kunne stå inne for måten daværende styre jobbet på. 

- 9/6 mottok styret oppsigelse fra vara 1.  

- 10/6 mottok styret oppsigelse fra nestleder. 

- 11/6 mottok styret oppsigelse fra styremedlem 

- 12/6 mottok styret oppsigelse fra leder og medlem av valgkomiteen. 

Som følge av disse oppsigelsene gikk styret ut med en uttalelse. I Etterkant av dette har styret jobbet 

med å eliminere en negativ kultur som har pågått en stund. Styret opplever å ha fått endret dette i 

positiv retning.  

 

Antall styremøter har i løpet av 2019 vært 3, Februar, April og November/Desember. 

Antall medlemmer for 2019 er 35 hovedmedlemsskap og 11 familiemedlemsskap.  

 

Ekstraordinært årsmøte. 

Som følge av oppsigelsen fra alle medlemmer i valgkomiteen måtte NGCF arrangere ekstraordinært 

årsmøte for å velge inn tre nye representanter i valgkomiteen frem til neste årsmøte. 

Dette ble avholdt på Norefjell 30/7 – 2019 

Her ble Jens Peder Nielsen, Henrikke Furseth og Camilla Carcary valgt inn som medlemmer i 

valgkomiteen.  

 

Uoffisiell utstilling på Dokka 

29 september arrangerte NGCF sammen med Vestoplandenes travselskap, og med Susanne Sveen 

Nesfeldt som prismus motor, uoffisiell utstilling på Vinjarmoen travbane.  

Av 26 påmeldte ble en trukket og det var den ene Gypsy Coben som var påmeldt.  

Dommer for dagen var Susan Hellum. 

Best in show ble dølahesten Friar. 

 

 

Uoffisiell utstilling på Breivoll 

12 oktober 2019 arrangerte NGCF i samarbeid med Stall Ragnar uoffisiell utstilling på Breivoll ved 

Vinterbro. Av 50 påmeldte hester, møtte 45 og av disse var det 7 Gypsy Cob. Det var dommere både 

fra NHS og fra TGCA i England. Julie Coleman fra TGCA hadde evaluering og var meddommer og fra 

NHS møtte Tommy Huseby og Susan Hellum.  

Dagens hest ble Hofmoens Wicky Belle, Norsk Varmblods. 

Beste Gypsy Cob ble Fagerheims Frøken Fryd.  

Det ble også arrangert ride og kjøreklasser.   

 



Møte med NHS i oktober 

3 oktober hadde NGCF et meget produktivt og nyttig møte med NHS. Her ble det drøftet noen 

punkter i avlsplanen i forhold til registrering og et utkast til registerinndeling og føringer rundt dette.  

Referat fra møtet er sent ut til medlemmer. Avlsplanen med nyreviderte poster er i vår sendt til 

Mattilsynet for endelig godkjenning.  

 

Kalender 

Vi fikk i 2019 også laget en kalender for 2020 for salg.  Og satser på at det blir laget en til 2021 også. 

 

 

Hester stilt på offisiellutstilling i 2019 

Av rasen er det 15 hester som har vært vist på offisiell utstilling i år. Av disse fikk 7 hopper og en 

vallak 3.pr, fire hopper 2 pr og 3 fikk sløyfe. 

De som har vært betalende medlemmer av foreningen vil få diplomer og sløyfer tilsendt fra 

foreningen. Beste hoppe, hingst (ikke aktuelt i 2019, da det ikke ble vist hingster), vallak og unghest 

vil få tilsendt en gave premie fra foreningen i etterkant av årsmøtet. 

  

Beste hoppe: Kaupangs Amazing, eier Iris Veronika Hansen 

Beste vallak: Tinkertunets Pilgrim, eier Helene Tosterud 

Beste unghest: Fagerheims Frøken Fryd, eier Camilla Carcary 

 

Årets representant 

I år som før har foreningen hatt en nominasjonsrunde for å finne en som representerer rasen vår 

spesielt godt. I år igjen har vinneren blitt en som er aktiv med sin hest, som viser hesten i variert 

trening og som går foran som et godt eksempel. Vedkommende deler aktivt fra sin hverdag med sin 

hest på ulike plattformer og er til stor glede for oss andre. Vinneren vil få et års medlemskap fra 

foreningen, diplom og tilsendt sløyfe i posten.  

Årets vinner vil bli kunngjort på årsmøtet 2020.  

Vinner av tittelen årets representant for rasen er Maria Weideman, vi gratulerer og fortsetter å heie 

på deg og Aurora. 

Endomondo 

I 2019 har vi hatt to ulike vinnere av de tre konkurransene vi har kjørt ved bruk av treningsappen 

Endomondo.  

Vinner for flest økter ble i år ble Kristine Meyer, hun hadde også flest aktive minutter. Ragnar 

Kjærnes hadde flest kilometer. Vinnerne får et års medlemskap i foreningen og sløyfe, vi gratulerer.  

 

Bildekonkurranse 

Hver måned har vi en konkurranse hvor medlemmer kan dele bilder etter gitt tema og så stemmes 

dette over. På årsmøtet vil hver månedsvinner bli med i trekningen om en gavepremie.  

 

Januar – Camilla Carcary 

Ferbruar – Nadine Wittek 

Mars – Nadine Wittek 

April – Camilla Carcary 

Mai – Janne Lunde 

Juni – Kristine Meyer 

Juli – Camilla Carcary 

August – Heidi Mari Fredriksen 



September – Camilla Carcary 

Oktober – Camilla Carcary  

November – Susanne Sveen Nesfeldt 

Desember – Ann-Cathrin Sved 

 

Vinner trukket på årsmøtet ble Kristine Meyer, vi gratulerer.  

Bedekninger og føll 2019 

NHS har registrert 8 bedekninger på Gypsy Cob i 2019.  

 

 

Medlemsblad 

Det er i 2019 blitt gitt ut 2 medlemsblad. Et i februar og et i september.  

 

E. Godkjenning av regnskap for 2019 

 

 

  
 

Budsjett Norsk Gypsy Cob Forening 2019 

       

 Forventa Inntekt     

Navn Beskrivelse Antall Stykkpris Sum  

            

Medlkontigent Hoved Medlem 35 kr 350,00 kr 12 250,00 12250kr 

  Familie medlem 10 kr 50,00 kr 500,00 550 kr 

        kr 0,00  
Salgsartikkler Lagervarer     kr 3 000,00 5983kr 

  Nye Varer     kr 1 000,00 0kr 

Arrangement       kr 3 000,00 4556,20kr 

Sponsing       kr 20 000,00 20000kr 

Prosjekt midl       kr 0,00 0kr 

           
Sum Inntekt       kr 39 750,00 43339.20kr 

            

            

            

  Forventa Utgifter         

           
Møter og kurs       kr 7 000,00 3980,72kr 

Web       kr 1 000,00 1440kr 

Driftsmiddler       kr 3 000,00 1236,80kr 

Premier       kr 4 000,00 16869,75kr 

Arrangement       kr 5 000,00 1742,50kr 



Banktjenester       kr 1 000,00 889,50kr 

Medlemsblad       kr 7 000,00 0 kr 

Salgsartikkler       kr 1 000,00 0kr 

Postforsendelse       kr 1 500,00 0kr 

           

Sum utgifter       kr 30 500,00 26159,27kr 

Notat til 
Budsjett for 
2019  

Utgifter til medlemsblad og post 
forsendelse utgår da dette blir 
sponset.     

       

      

      

      

      

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019. 

 

F. Budsjett for 2020  

 

BUDSJETT 2020 NGCF  
 

  
 

  

          

          

          

  FORVENTA INNTEKT     

Navn Beskrivelse Antall Stykkpris Sum 

          

Medlkontigent 
Hoved 
Medlem 35 kr 350,00 kr 12 250,00 

  
Familie 
medlem 11 kr 50,00 kr 550,00 

        kr 0,00 

Salgsartikkler Lagervarer     kr 3 000,00 

  Nye Varer     kr 5 000,00 

Arrangement       kr 10 000,00 

Sponsing       kr 0,00 

Prosjekt midl       kr 0,00 

   sum= kr 30 800,00 

     

     

     

  
FORVENTA 
UTGIFT       

Møter og kurs       kr 5 000,00 

Web       kr 1 000,00 

Driftsmiddler       kr 4 000,00 

Premier       kr 3 000,00 



Arrangement       kr 5 000,00 

Banktjenester       kr 1 000,00 

Medlemsblad       kr 7 000,00 

Salgsartikkler       kr 1 000,00 

Postforsendelse       kr 2 500,00 

   SUM= kr 29 500,00 

     

Årsmøtet godkjenner regnskapet. 

Årsmøtet diskuterer og ser at situasjonen rundt Covid 19 kan føre til utfordringer 

med arrangementer og kurs og det oppfordres til å tenke kreativt for å få inn midler. 

De planlagte arrangementene avventer vi og ser hvordan tiden utvikler seg.  

 

G. Innkomne forslag 

 

1. I fjor ble det bestemt at det skulle være begrensninger for hvor lenge man kan 

inneha verv i styret hos NGCF. Styret ønsker at det ikke skal være noen slike 

begrensninger. Dette fordi det viser seg år etter år at det ikke er en enkel jobb å 

skaffe kandidater til verv. Det er en liten raseforening med et lite miljø rundt som 

vanskeliggjør mulighetene for å finne kandidater. 

 

Vedtatt med 10 stemmer for og 1 imot.  

 

2. Vi ønsker at punktet om kontrollgruppe fjernes fra vedtektene da dennes 

funksjon ivaretas av gruppenes adminteam og dermed ikke trengs.  

 

Vedtatt med 10 stemmer for og 1 imot. 

 

3. Etter strenge føringer fra NHS ønsker styret å fjerne vedtaket som årsmøtet 2019 

vedtok om følgende punkt:  

 

«10. Avlsplan/Rasestandard. Kontinuitet. Vedtak som blir gjort på et årsmøte bør 

være varig. F.eks. være innestående i en periode på minst seks år.» 

 

Dette fordi det vil komme ny kunnskap, forskning og andre anbefalinger som gjør 

at det kan kreves endringer i avlsplanen. (som f.eks. når kåringsparagrafen falt og 

alle ble nødt til å gjøre endringer i sine avlsplaner)  

 

Enstemmig vedtatt 

 

4. Etter strenge føringer fra NHS ønsker styret å komme med et forslag om at det 

ikke skal kunne vedtas endringer i avlsplanen på årsmøtet, men at styret skal gis 

mandat til videre arbeid med saken opp mot NHS. 

 

Dette fordi utfallet av slike forslag i stor grad bestemmes av hvem som stiller på 



årsmøtet og ikke nødvendigvis er til det beste for avlen. Det er viktig at vi bruker 

vår faginstans som veileder når vi ønsker endringer i avlsplanen i stedet for å 

kunne stemme for en endring det ene året og imot året etter. Og dermed fjerne 

og legge til større og mindre punkter i avlsplanen.  

 

Årsmøtet diskuterer og finner at dette er en heldig løsning forutsatt at saker blir 

lagt ut til høring for innspill fra medlemmene og at disse blir tatt i betraktning i 

avgjørelsen som tas.  

 

Vedtatt med 10 stemmer for og 1 imot. 

 

5. Det er et ønske om at styret ser på avlsplan og diskvalifiserende lidelse pssm1. Nå 

et ikke pssm1 en lidelse, men en markør i et gen som man har tenkt kan gi 

muskellidelse. Videre forskning indikerer at denne markøren ikke er årsaken til 

muskellidelse alene, eller i det hele tatt, men at det handler om andre faktorer, 

alternativt andre pssm markører eller andre gen eller markører (bl.a. pssm2). 

Hvis det skal ha noen mening å sørge for at man ikke avler på dyr som potensielt 

kan gi arvelige lidelser videre, må man teste for mer enn pssm1 markøren, i hvert 

fall pssm2 (som testes via muskel biopsi), eller ta det bort fra avlsplanen i sin 

helhet og heller velge å ikke avle på dyr som har symptomer på sykdom/lidelse 

uavhengig av årsak. 

Ved å teste for kun en markør som ikke man har konkludert med om gir sykdom, 

velger man bort potensielt godt avlsmateriale uten grunn. 

 

TGCA har et punkt i sin avlsplan hvor det står at de kan legge inn lidelser som 

diskvalifiserende hvis man i genforskningen kan konkludere med at markører eller 

gener gir sykdom og er arvelige. Dette forbeholder de seg retten til slik at hester 

som allerede er kåret må testes for beviselig arvbare lidelser ved behov. Hingste- 

og hoppeeiere kan teste og velge selv om de ikke ønsker å bruke hester i avlen 

med denne markøren, uavhengig av om det ikke er diskvalifiserende. Det samme 

gjelder pssm2. 

 

Det er ønskelig at årsmøtet drøfter saken og at styret gis mandat til videre arbeid 

med temaet.  

 

Årsmøtet diskuterer og finner at det er mye usikkerhet knyttet til om symptomer 

på pssm1 ikke nødvendigvis har sammenheng med funn av denne markøren.  

Vedtak om å gi styret mandat til videre arbeid med tema om pssm1.  

 

H. Valg 

Valgkomiteens innstillinger for styreverv 2020 er som følger: 

 

- Nåværende leder trekker seg fra sitt verv og Jens Peder Nielsen stiller til valg (1år) 

Enstemmig vedtatt 



- Nestleder: Heidi Mari Fredriksen stiller til valg (2år) 

Enstemmig vedtatt 

- Sekretær: Camilla Carcary stiller til valg (2år) 

Enstemmig vedtatt 

- Styremedlem: Marianne Ihlang stiller til valg (2år) 

Enstemmig vedtatt 

- Vara1: Siw Torunn Kasin stiller til valg (1år) 

Enstemmig vedtatt 

 

Valgkomiteens innstillinger for verv til valgkomiteen 2020 er som følger: 

 

- Leder: Monica Åsli Homanberg stiller til valg (1år) 

Enstemmig vedtatt 

- Nestleder: Camilla Anett Akslen stiller til valg (2år) 

Enstemmig vedtatt 

- Vara Michelle Lysholt stiller til valg (3år)  

Enstemmig vedtatt 

 

I. Årsmøtets tanker og ønsker for fremtiden / eventuelt:  

(Her kan det ikke tas opp saker som skal stemmes over) 

 

- Ønsker stor utstilling neste år i forbindelse med 20 års jubileum. Arbeidet med dette 

bør vi starte med nå i den grad vi kan mtp Covid 19 og situasjon rundt dette. Bringe 

medlemmene på banen her.  

 

- Arrangere virtuell uoffisiell utstilling i høst, hvor deltagere betaler en liten sum, 

sender inn video av egen hest i mønstring hvor hest og handler er pyntet og vises i 

utstillingsform. Deretter blir hest dømt av dommer og sløyfer, premier og 

bedømmelse sendes i etterkant.  

Camilla Carcary leder arbeidet med dette videre.  

 

- Være flinke til å få tak i sponsorpremier til utstillinger og andre ting.  

 

- Videre arbeid med websiden og mulig ny leverandør av webtjenester. Camilla 

Carcary og Camilla Akslen jobber med websiden frem til vi finner noen som er 

interessert i å ta den jobben på heltid.  I dette øyemed skal det også fjernes bruken 

av tinker.no i mailadressene og websideadressene.  

 

- Vi trenger mer stoff til medlemsbladet. Vi må ut og oppfordre til at folket sender oss 

artikler, bilder og annet av interesse til et medlemsblad.  

Skal vi kanskje i en periode legge oss på at vi kun har to blader i året?  

Ta med konseptet «stafettpinnen» i medlemsbladet igjen.  

 

- Forslag om egen post i regnskapet om rosetter. 



 

- En takk fra og gledelig for foreningen at Siw Torunn Kasin og Jens Peder Nielsen nå 

blir med i foreningen i styret igjen. Dette er to av de som var med å starte foreningen 

i sin tid.  

 

 

 

 

 




