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Referat fra årsmøtet i NGCF 7. februar 2021 på Teams. 

 

Tilstede: Camilla Anett Akslen, Jens-Peder Nielsen, Heidi Mari Fredriksen, Marianne Ihlang, 
Marit Dalby Sorteberglien Nyborg, Eva Iren Strand Østro, Michelle Lysholt, Monica 
Hømanberg, Elisabeth Storvik Ingebrigtsen, Ragnar Kjærnes, Camilla Carcary, Maren Østby, 
Anne Elin Olsen og Anniken Øvrum.  

 

A. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet.    
Godkjent 
 

B. Valg av ordstyrer og referent 
Ordtyrer: Marianne Ihlang 
Referent: Camilla Carcary 
 

C. Valg av to til å signere protokollen. 
Camilla Carcary og Ragnar Kjærnes 
 

D. Årsmelding 2020 
 

Styret 2020 har bestått av: 
Leder: Jens Peder Nielsen                                                                                                                                     
Nestleder: Heidi Mari Fredriksen 
Kasserer: Marit Dalby Sorteberglien Nyborg 
Sekretær: Camilla Carcary                                                                                                   
Styremedlem: Marianne Ihlang                                                                                                                 
Vara: Siw Torunn Kasin  
                                                                                                                          
Valgkomiteen 2020 har bestått av:  
Leder: Monica Åsli Hømanberg  
Nestleder: Camilla Anett Akslen  
Vara: Michelle Lysholt  
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I 2020 ble det ingen utstillinger i vårhalvåret pga covid-19 pandemien, det ble heller ikke 
kåring for spesialraser i 2020. Fra høsten ble det åpnet for noen utstillinger, men med 
restriksjoner i forhold til pandemien med bl.a ingen tilskuere. 
 
I 2020 ble 4 GC påmeldt til offisiell utstilling i regi av NHS, av disse møtte 3: 
2 hopper fikk 2. premie og I i kvalitet (Darling du Vallon og Hermits Rosewood, begge 
eid av Jill Mari Eggesbø). 

1 vallak fikk 2.premie og I i kvalitet (Ulvunds Al'King of The Clouds, eid av Ole Magnar 
Ulvund og Eli Kari Neset). 

Eiere har mottatt sløyfer fra foreningen, og beste GC har fått premie i posten.  

 

Bedekninger og fødte føll: 
7 bedekninger er innrapportert til NHS for 2020.  
Hingsten Birkebo’s McCloud har bedekt 6 hopper. 
Hingsten Fagerheim’s Black Jack har bedekt 1 hoppe.  
11 GC-føll er rapportert født i til NHS i 2020, alle er stambokført i sine respektive 
register. 
  

Styremøter 
Antall styremøter i 2020 er: 2 stk. (mai og desember)  
 
Medlemsblad 
I løpet av 2020 har det blitt gitt ut 2 medlemsblad. 
 
Medlemmer 
Norsk Gypsy Cob forening hadde pr. 31.12.20 57 betalte medlemmer, fordelt på 46 
hovedmedlemmer og 11 medlemmer knyttet til et familiemedlemsskap. 
 
Digital utstilling 
I juni og september 2020 ble det arrangert digitiale uoffiselle utstillinger for alle raser.  
På utstillingen i juni dømte Carol Smettem Minson fra UK. Det var til sammen 44 
påmeldte hester av forskjellige raser og blandinger, og 21 av de påmeldte var Gypsy 
Cob. Beste Gypsy Cob på utstillingen ble vallaken Lord, eid av Morten Vala. Beste 
hingst ble også en Gypsy Cob; Carcary’s Mr. Jackson eid av Marianne Viklund.  
 
På utstillingen i september var Susan Hellum dommer. Det var til sammen 37 
påmeldte hester av forskjellige raser og blandinger, og 14 av de påmeldte var Gypsy 
Cob. Beste Gypsy Cob ble Fagerheim’s Frk. Fryd, eid av Camilla Carcary, hun ble i 
tillegg Best in Show og Dagens hoppe. Beste unghest/føll ble en Gypsy Cob; Carcary’s 
Molly Malone of Chywoon eid av Camilla Carcary, og Dagens Hingst ble en Gypsy Cob; 
Chywoon King William, eid av Ragnar Kjærnes.  
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Digital utstilling ble arrangert pga pågående korona-pandemi, som et tilskudd til 
manglende offisielle og uoffisielle utstillinger. Det ble en suksess som mange ønsket 
skulle videreføres, da det ga mulighet for flere å kunne delta, da man ikke måtte reise 
langt eller transportere hest.  

 
Årets representant 
Det har vært mulighet til å nominere en representant for rasen i 2020, nomineringen 
foregikk til frem mot jul, og både medlemmer og ikke-medlemmer kunne nomineres. 
Vedkommende måtte ha fremmet rasen på en positiv måte. Resultatet vil bli avslørt 
på årsmøtet 7. februar 2021. 
 
Årets representant for rasen ble Ragnar Kjærnes. Begrunnelsen var at han i svært stor 
grad viser fram og utdanner rasen på en særs god måte. Vi gratulerer Ragnar med 
denne tittelen, og gleder oss til å følge med på deg videre!! 
 
Dommeraspirant 
I løpet av 2020 ble et medlem av foreningen; Marianne Ihlang, anbefalt som 
dommeraspiranter for Norsk Hestesenter. Første oppmøte på NHS ble avlyst for 
dommeraspirantene pga korona-restriksjoner, men de håpet å kunne starte opp med 
opptaksprøven våren 2021. Foreningen støtter utdannelsen med å dekke 
kursutgiftene til dommeraspiranten (hvis hun består opptaksprøven) disse 3 årene. 
Eggesbø AS har tidligere øremerket deler av en pengegave til dette formålet. 
Dommeraspirantene får utbetalt sine kursutgifter ved bestått og endt utdannelse. 
 
E-post og hjemmeside 
Foreningen har fått endret e-post adresser til riktig domene; ngcf.no, samt laget en ny 
og bedre hjemmeside som oppdateres jevnlig.  
 
Distriktskontakter 
Foreningen har nå distriktskontakter i alle landets fylker bortsett fra Nordland.  

Kalender 
Vi fikk i 2020 laget en jubileums-kalender for 2021 for salg.  Vi satser på at det blir 
laget en kalender i 2022 også. 

 
Endomondo 
I 2020 har vi hatt 6 ulike konkurranser fordelt på de med en hest, og de med flere ved 
bruk av treningsappen Endomondo.  
For de med en hest ble vinner for flest økter Kristine Meyer, for flest minutter og antall 
km ble vinner Ann-Cathrin Sved. For de med flere hester ble Ragnar Kjærnes vinner på 
alle tre konkurransene. Vinneren av ett års medlemsskap i NGCF ble trukket av 
Marianne Ihlangs sønn og ble Ann-Cathrin Sved 😊 De andre får en hyggelig premie i 
posten.  
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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 – Janet Osborne 
Ferbruar – Marit Dalby Sorteberglien Nyborg 
Mars – Kristine Meyer 
April – Camilla Carcary 
Mai – Camilla Carcary 
Juni – Rikke Fiskum 
Juli – Camilla Carcary 
August – Janet Osborn 
September – Nina Fagerheim 
Oktober – Camilla Carcary  
November – Camilla Carcary 
Desember – Maria Weideman 
 
Vinner er: Nina Fagerheim for sitt september-bidrag! Gratulerer!! 
 
 

Året 2020 har vært et spesielt og vanskelig år for alle pga pågående korona-pandemi, som 
dessverre ikke er over. Derfor har det vært få aktiviteter dette året, både fra 
distriktskontaktene, og fra styret. Julebord, treff med bespisning, kurs og overnatting har vært 
umulig å gjennomføre dette året pga nødvendige restriksjoner. Det har allikevel vært mye 
hyggelig aktivitet på foreningens Facebook gruppe med mange nye medlemmer og flotte bilder 
og filmer.  

 

Årsmelding godkjent! 
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E. Godkjenning av regnskap for 2020 

 Regnskap 2020 

  

   
 Norsk Gypsy Cob Forening    

      
 Forventa Inntekt Budsjett  Faktisk Differanse (kr) 

 Prosjekt middler  0 Kr     
 Medl. Kontingent+ fam.medl  12800 kr    16650 kr  3850 kr 

 Salgsartikler  8000 kr    5792 kr  2208 kr 

 Arrangementer  10000 kr    12170 kr  2170 kr 

 sponsing  0 kr    15000 kr  15000 kr 

 Sum=  30800 kr    49612 kr   

      
 Forventa Utgifter Budsjett  Faktisk Differanse (kr) 

 Møter og kurs  5000 kr    0 kr   

 Web  1000 kr    3871 kr  2871 kr 

 Driftsmiddler  4000 kr    8495,70 kr  4495,70 kr 

 Premier  3000 kr    1172 kr  1828 kr 

 Arrangementer  5000 kr    eget regnskap, se vedlegg  

 Banktjenester  1000 kr    823 kr   + 177 kr 

 Medlemsblad  7000 kr    0 kr  0 kr 

 Salgsartikkler  1000 kr    1332 kr  332 kr 

 Postforsendelse  2500 kr    3049,40 kr  549,40 kr 

 Sum =  29500 kr    18743,10 kr   

      
 Foreningen har 500 kr i kontant kassa.      

  Og et varelager med rosetter og klær, liste over dette finnes på styresida på fb, bør oppdateres 

  Foreningen mottok 5000 kr og gaver til vinnerbildet hver mnd i fb`s fotokonkurranse  

  i Sponsing fra Hallingdal Gypsy Cob`s som var øremerka disse formålene. 

  Foreningen mottok 10000 kr, øremerket midler til sponsing av medlemsblad,   

  kalender og diplom Hillesøy mek og verksted   

  2020 har vert et spesielt år økonomisk pga covid-19, derfor er utgifter noe høyere enn anntatt  

 i noen av postene fra  Årsmøtet i 2019 .      

 
     

 
 
 

Godkjent av revisor Heidi Mari Fredriksen 

 

Ikke godkjent av årsmøtet fordi det ble uklarheter rundt flere av postene i regnskapet, 
bl.a sponsormidler som ikke skal stå som inntekt da dette ikke er penger som har 
kommet inn på konto, samt uklarheter rundt rosetter og postforsendelser. I tillegg var 
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det ikke ført inn hvor mye penger som sto på konto ved starten av året. I tillegg 
samsvarer ikke summen som står til sist i regnskapet med hva som har kommet inn og 
hva som har gått ut.  

Heidi Mari Fredriksen foreslår at det blir en ny gjennomgang av regnskap (av henne, 
Marit Dalby Sorteberglien Nyborg og Jens Peder Nielsen), de sørger for å gjøre det mer 
detaljert og oversiktlig. Dette sendes ut til medlemmene, som kan komme med innspill 
og innsigelser. De føyer til det som har vært på bok fra før bl.a. Regnskapet blir da 
godkjent hvis medlemmene er enige.  

 
 
 

F. Innkomne forslag: 

Det var kommet inn 15 stemmer pr. mail, en stemme kom en dag etter fristen og blir 
derfor ikke tatt med i tellingen, og en hadde ikke betalt kontigent. Det er derfor 13 
stemmer, og alle har betalt kontingent og er stemmeberettigede. 
 

1. Endring av ordlyd i vedtekt (Forslag innsendt av styret i NGCF) 
§ 7.8 «Bruk av Skype ved årsmøter og ekstraordinære årsmøter. Alle årsmøter og 
ekstraordinære årsmøter skal være tilgjengelige på Skype. All stemmegivning Skal sendes 
inn via ordinær Post i forkant av årsmøte, da det vil være vanskelig med anonyme stemmer 
ved valg via Skype.» 

1.1 Bytte ut «Skype» med «digital plattform» ettersom man kan bruke flere digitale 
plattformer, og foreningen ved to anledninger har benyttet Teams istedenfor Skype 
pga mer brukervennlighet.  

13 stemmer for. Enstemmig.  

1.2 Legge til «ved behov» i setningen «Alle årsmøter og ekstraordinære årsmøter skal 
være tilgjengelige på Skype», slik at setningen blir som følger: «Alle årsmøter og 
ekstraordinære årsmøter skal være tilgjengelige på en digital plattform ved behov». 
Begrunnelsen for dette er hvis ingen melder interesse for å delta digitalt når man igjen 
kan ha fysiske årsmøter, har det heller ingen hensikt å bruke tid til å tilrettelegge for 
dette.  

11 stemmer for, og 2 mot. 

1.3. Legget til «eller e-post» i setningen «All stemmegivning Skal sendes inn via 
ordinær Post i forkant av årsmøte», slik at setningen blir som følger: «All 
stemmegivning skal sendes inn via ordinær post eller e-post i forkant av årsmøtet, da 
det vil være vanskelig med anonyme stemmer ved valg via en digital plattform». 

12 stemmer for, 1 mot.  
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2. Stemme pr e-post på årsmøter (Forslag innsendt av styret i NGCF) 
Legge til i vedtekt § 7.4 «e-post og ordinær post». Pr. i dag står det kun post, og ikke 
presisert om dette er e-post eller ordinær post. 
 
13 stemmer for, enstemmig.  
 
3. Mulighet for digitale årsmøter ved behov (Forslag innsendt av styret i NGCF) 
Legge til mulighet for å avholde digitale årsmøter ved behov i § 7.2: 
 «Årsmøtet skal avholdes på et sentralt sted slik at det er greit for alle å møte uansett hvor 
man bor. Digitale årsmøter kan avholdes ved behov når fysiske møter ikke er mulig å 
gjennomføre eller et flertall av medlemmene ønsker en slik gjennomføring». Tekst i rødt er 
forslag, og kan endres på av årsmøtet hvis man ønsker å ha dette med.  
 
Dette begrunnes i erfaring med covid-19 pandemi i 2020 og 2021 hvor fysiske møter ikke 
er mulig å gjennomføre, samtidig som at vedtektene ikke tar høyde for dette pr nå.  
 
13 stemmer for følgende ordlyd: Digitale årsmøter kan avholdes når fysiske møter ikke er 
mulig å gjennomføre eller et flertall ønsker en slik gjennomføring.  
 
 
4. Forslag til endring eller fjerning av § 9.15 Taushetserklæring (Forslag innsendt av styret i 
NGCF) 
Styret ønsker å drøfte på årsmøtet om dette er et vedtak man tenker er nødvendig å ha 
der, evt, om signering kan foregå digitalt for å forenkle prosessen? 
 
6 stemmer nei til å fjerne vedtekten, 7 stemmer blankt og telles ikke med.  
6 stemmer for digital løsning på signering, 7 stemmer blankt og telles ikke med.  
 
5. Kalender (Forslag innsendt av Camilla Anett Akslen)  
Ønsker å gi en tilbakemelding på kalender for året 2021. 

Følte ikke kalenderen sto helt til forventningene denne gangen. 
En har gjerne en ørliten forventning om at bildene gjerne følger årstiden, noe jeg ikke 
følte denne gjorde. Valg av bilder, føler styret/redaksjonen kunne gjort seg mer flid i valg 
av dette (kan dra ut et eksempel, bilde av en hests bakdel med en lite flatterende 
bakgrunn i grunn. Bakdelen på hesten kunne vært bra den, hadde resterende bilde gitt 
den "wow" effekten. Noe jeg følte den ikke gjorde. Følte ikke dette bildet hører hjemme i 
en kalender. Får et inntrykk at "en bare velger i hu og hast for å fylle plassen".) 
Nå er jeg veldig aktiv på gruppene, og har lagt meg til merke der er langt flere muligheter 
en kunne ha benyttet seg av sånn bildemessig. 

 
Må innrømme jeg forventet det lille ekstra også i år, da det er Jubileumsåret til Ngcf. 

 
For fremtiden - ønsker foreningen er litt mer visuell i valg av bilder til et slikt produkt. Er 
dette et bilde du ville hengt opp på din kjøkken/stuevegg? 

 
Tenker også medlemmer/andre betaler en fin sum for å støtte foreningen, at en da legger 
sjel i arbeidet/produktet en gir ut. 
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Årsmøtet ble enige om at dette ikke kunne stemmes over, men var mer ment som 
innspill/informasjon. Styret tar til seg konstruktiv kritikk og prøver på et bedre resultat for 
neste års kalender.  
 
 
6. Medlemsblad (Forslag innsendt av Camilla Anett Akslen)   
Hvem har ansvar for å gjennomgå medlemsbladet før det trykkes? 

 
Tenker det er viktig å passe på at en ikke trykker opp igjen de samme tekstene (føler hele 
innledningen er lik den forrige, mye er kopiert), at en tar en gjennomgang på rettskriving 
før utgivelse, veldig kjekt med sponsorer - men her kunne en spart seg flere sider i bladet 
ved å samle disse på 1-2 sider ved å krympe logoene noe. En helside til 1 stk logo, det er 
ikke nødvendig. Gir et inntrykk (igjen) av å "måtte fylle et visst antall sider" for å gi det en 
tenker forventes. Dette får for meg motsatt virkning, og føler det bare er hastet sammen, 
og ikke tatt seg tid til å tenke gjennom/planlegge. 
Jeg mener og tenker også at et slikt blad bør ha en viss form for profesjonalitet i seg - da 
mener jeg ikke at en skal være noe toppskriver - men huske på det er "saktekst" som 
skrives, ikke moderne sms med forkortelser/sleng og emojies/smiley's. 
For meg ødelegger dette bladet, da det ofte dukker opp slikt. Dessverre. 
(Igjen, forhastet arbeid?) 

 
Om det ikke er praksis (noe jeg ikke kan lese noen plass at det er) foreslår jeg at dette taes 
opp til avstemming: 

 
Kalender og medlemsblad gjennomgås og godkjennes av sittende styre, før dette går til 
trykk. 
 
- Gjennomgang av innhold 
Når en forening velger å utgi et slikt blad, er det viktig at styret kan gå god for innhold og 
det arbeidet som er gjort, (stå for eventuelle uttalelser, påstander, fakta) - på vegne av 
hele foreningen. Dette bør da gjøres ved gjennomgang og godkjennelse av et samlet styre. 

 
Dette uavhengig av spons. 
 
7 stemmer for at styret skal ha gjennomgang av kalender og medlemsblad før trykk, 3 
stemmer nei, og 3 stemmer blankt (disse telles ikke med).  
 
7. Ikke noe punkt (ble glemt i utsendt saksliste) 
 
 
8. Redaksjon kalender/medlemsbladet (Forslag innsendt av Camilla Anett Akslen)   
Foreslår en prøver å få medlemmer i redaksjonen fra de ulike regionene, for mer 
utfyllende og variert innhold. Gjerne rullere på hvem som dekker hvilket tema - bytte på 
til neste blad. Kanskje dette også kan bidra til å komme skikkelig i gang igjen med 
stafettpinnen - skrive litt om seg selv og hestene sine. 
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Hva brukes hestene til i de ulike regionene? Hvilke lokale aktiviteter har en i de forskjellige 
regionene/fylkene. Osv. 
Gjøre et godt samarbeid ut av det på tvers av foreningen. Kanskje dette kan gi bra 
lesestoff fremover, til inspirasjon for leserne og fremtidige innlegg. 
 
7 stemmer for å forsøke å få med flere fra forskjellige regioner, 3 stemmer nei, 3 stemmer 
blankt (disse telles ikke med) 
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G. Budsjett for 2021 

 

  
 

Budsjett NGCF 2021   

     
          
Forventa Inntekter         

Navn Beskrivelse Antall Stykkpris Sum 
       
Medlemskontigent   40 kr 350,00 kr 14 000,00 
Familiekontigent   10 kr 50,00 kr 500,00 
salgsartikler nye varer      kr 6 000,00 
  Lager varer     kr 3 000,00 
Arrangementer       kr 15 000,00 
sponsing       kr 0,00 
Prosjekt midler       kr 0,00 
Sum        kr 38 500,00 

Forventa Utgifter         
          
Møter og kurs       kr 3 000,00 
web       kr 1 500,00 
Driftsmidler printerark,blekk,rosetter o.l     kr 5 000,00 
Arrangement     # kr 10 000,00 
premier       kr 3 000,00 
Bank tjenester       kr 1 000,00 
medlemsblad/kalender       kr 7 000,00 
salgsartikler       kr 2 000,00 
postforsendelse    kr 4 500,00 
Sum       kr 37 000,00 

     
 
     
Notat : Styret i NGCF må jobbe 
aktivt fremover for å skaffe 
sponsorer til foreningen, da dette 
ikke har blitt prioritert i 2020.     
Arrangement posten er høy pga 
foreningens jubileums år, men 
kan bli noe høyere     

 

Godkjent budsjett!! 
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H. Valg 
Det var kommet inn 15 stemmer pr. mail, en stemme kom en dag etter fristen og blir 
derfor ikke tatt med i tellingen, og en hadde ikke betalt kontigent. Det er derfor 13 
stemmer, og alle har betalt kontingent og er stemmeberettigede. 
 
Valgkomiteens innstillinger for styreverv 2021 er som følger: 
 
Leder – Jens Peder Nielsen – velges for 2 år (gjenvalg)  
Enstemmig (13 stemmer for) 
 
Kasserer – Anne Elin Olsen – velges for 2 år  
8 stemmer for, 4 stemmer blankt (disse telles ikke med) 
 
Vara – Siw Torunn Kasin – velges for 1 år (gjenvalg) 
Enstemmig (13 stemmer for) 
 
Vara – Maria Weidemann – velges for 1 år 
10 stemmer for, 3 stemmer blankt (disse telles ikke med) 
 
Valgkomiteens innstillinger for verv til valgkomiteen 2021 er som følger: 
 
Valgkomite medlem – Cathy Solvik – velges for 2 år   
Enstemmig (13 stemmer for) 
 
 

I. Diverse komiteer og grupper, opprettes etter behov.  
Ingen innspill på årsmøtet annet enn at det ble gjort oppmerksom på at slike komiteer 
og grupper kan opprettes i løpet av året av styret ved behov.  
 

J. Evt – Årsmøtets tanker for fremtiden (Her kan det ikke tas opp saker som skal stemmes 
over)  
Styret jobber videre med vedtektene, rydder opp i disse. Forslag om at dette også 
drøftes på medlemsgruppa underveis. Et eksempel er at to i styret, en i 
kontrollgruppen/valgkomiteen og evt andre er med i en arbeidsgruppe for å jobbe med 
dette, slik at man kan komme med forslag til årsmøtet neste år om evt endringer av 
vedtekter. Det var et ønske fra årsmøtet om å være mer konkret på ordlyd, endringer 
av noen vedtekter, tilføyinger og å sørge for minst mulig mulighet for tolkning.  

Det ble også drøftet vedr. Vipps og at det koster foreningen 2,5% pr betaling inn. 
Årsmøtet tenker at ved betaling av utstillinger, varer etc kan man ha et påslag på 2,5% 
på varene. Når det gjelder medlemskontigenten kan denne ikke endres før neste 
årsmøte hvis dette er ønskelig.  

Leder Jens-Peder Nielsen avslutter med å takke alle som deltok, samt takke Marit Dalby 
Sorteberglien Nyborg for en god jobb som kasserer den tiden hun hadde dette vervet, 
og ønsket henne velkommen tilbake ved en senere anledning. 
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