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ÅRS RAPORT FRA STYRET 

  

Styret har i denne perioden fra siste årsmøte bestått av:Leder : Sølve GrøtvikNestleder : Sten Halfdan 

MadsenSekretær : Heidi M IhlerKasserer : Silje Marie BjørdalStyremedlem : Elin BråtveitVara : Janne 

Lunde Vara : Elisabeth GrindheimVi har jevnlig hatt styremøter i Skien, og vært så heldige at vi klarte 

å få til et vellykket arrangement på Seljord i forbindelse med 10 års jubileumet. Vi har klart å øke 

medlemskap fra 19 medlemskap til 74 pr dags dato. Dette har medført en god del arbeid i og finne 

dem og få sammen en fullstendig oppdatert medlemsliste. Vi har gått til innkjøp av pc, skriver og en 

ekstern harddisk til lagring for og lettere kunne lagre informasjon. Her er planen og legge inn alle 

tidligere dokumenter også, men det blir et langtidsprosjekt da det er noen permer å gå igjennom.  

  

Foreningens konto har blitt endret til dnb nor som er en landsdekkende bank som vil gjøre det 

lettere for nåværende og kommende styrer og disponere og holde oppsyn med kontoen. Vi har 

forsøkt å få til at hele styret skal ha tilgang, men dette har vært vanskelig fordi vi har hatt problemer 

med og omregistrere i brønnøysund registrene. Så etter valget på årsmøtet bes alle de innvalgte i 

styret og skrive seg inn på skjemaet som må sendes inn til brønnøysund så vi så fort som mulig får 

dette i orden da kontoen er veldig viktig i forhold til og holde en oppdatert medlemsliste. 

  

Det har også blitt satt opp et eget system for innmeldinger og utsendelse av fakturaer som vil gjøre 

det lettere for både styret og medlemmer. På forrige årsmøte kom det mange forslag på hvordan vi 

kan få inn mer penger i foreningen, her er det meste gjennomført:- Arrangere 

utstilling/arrangement- Vervekampanje- Salg av rekvisita- Innmelding på nett- Få tak i sponsorer, 

tilby reklame,Ang salg av rekvisita så er dette fortsatt under utarbeidelse, vi ønsker og utvide 

sortementet med for eksempel klistre merker, jakker osv. 

  

Styret har vært så heldige å få masse hjelp av Camilla Carcary som har gjort en kjempe jobb med 

nettsiden vår, vi vet at dette har vært veldig mye arbeid og vi er godt fornøyde med det hun har fått 

til der!! Det gjenstår ennå arbeid med den men nå er det i hvertfall godt i gang!Det har også blitt en 

fin side på facebook som tilhører foreningen, det ser ut til at den har tatt litt over for forumet på 

nettsiden vår. Det ble også tatt opp på årsmøtet i 2011 om vi vil gå innunder Dansk og Svensk 

https://www.facebook.com/monica.k.bjeglerud?eid=ARCLrGy9fmbq2vVaDz14FPQu-3jFTZW_ozewNSUZJ00Mkv69uf8y78DIp95WiWFELboZj0ROM-6q5dL7


tinkerforening, men dette har styret kommet frem til at vi ønsker og avvente med da det for tiden er 

litt uroligheter der ute.  

  

Vi har fått en forespørsel fra Starum om vi ønsker og premiere hingstene våre, dette vil medføre litt 

justeringer her og der i forhold til avlsplan osv. Dette er noe vi ønsker og bruke god tid på, men håper 

og få det klart til kåring i 2013. Samarbeidet med Starum starter med et møte 9/3-2012. Det blir opp 

til det nye styret og finne hvem som skal jobbe videre med dette. 

  

Ellers har vi hatt et spennende år, foreningen har vokst og interessen har begynt å ta seg opp. Noe 

som var de to største målsettningene våre da vi startet i fjord. Vi vil gi en spesiell takk til Camilla 

Carcary som har bistått styret i forvaltningen av forum og hjemmeside og behjelpelighet på mange 

andre områder. Vi vil også Takke Mari Granmorken for mye arbeid og gode råd i forhold til 

medlemsblad og andre trykk saker!  

  

  

Mvh Styret v/leder Sølve Grøtvik  

  

  

ÅRETS ARRANGEMENT Vi ønsker også i år og ha et treff for tobeinte og firbeinte. Dette er 

erfaringsmessig ingen enkel jobb for styret. Vi har forståelse for at mange reagerer på at 

arrangementene nå har havnet i nærheten av styret. Men det er en grunn til dette. Slik vi i styret ser 

det har Telemark vært et greit møtepunkt for både øst og vest og sør og nord. Det er klart at de helt 

oppi nord får den desidert lengste reisen, dette er beklagelig men vi må dessverre legge 

arrangementet til der det er flest mulig som kan være med. En annen ting er at det er utrolig mye 

arbeid som må gjøres i forkant og etterkant av et arrangement noe som leder er ansvarlig for, og for 

at leder skal ha mulighet til og kunne ha dette ansvaret må det ligge innen såpass rekkevidde at det 

er mulig og komme seg dit uten at det er så alt for store avstander. Det vil bli utrolig kostbart om det 

ikke blir sånn for da trenger styret mer overnatting og fridager fra jobb osv. Vi må huske på at dette 

er en frivillig forening som drives av frivillig arbeid, noe som vil koste styremedlemmene ganske mye 

ved og legge arrangementer for langt unna styret. Etter hvert kunne det selfølgelig være ønskelig om 

vi hadde et eget lokal lag som kan favne medlemmene i nord, men da trenger vi noen som er villige til 

og stå ansvarlige og være en type leder i nord. Vi er selfølgelig fortsatt åpne for alle forslag ang 

arrangementer og vil drøfte alle innkommende forslag, vi ville bare benytte anledningen til og 

forklare litt rundt dette. - Hvor er det ønskelig at vi har årets tinkertreff?Styret har på forhånd sjekket 

litt og har vurdert Vallermyrene, men der fikk vi ikke ha kiosk selv så det ble da ikke aktuelt da det er 

der vi har størst inntjening. Travbaner derimot er rimeligere noe som ble undersøkt i forbindelse 

med ti års jubileumet. Årsmøtet kom frem til at klosterskogen travbane vil være en flott plass og ha 

neste arrangement da det er tilgang på ridehus og overnatting for to og firbente i tillegg til selve 

travbanen. Enstemmig vedtatt. 

  

- Hva er ønskene om aktiviteter der? Utstilling med bruksprøverTravløpForslag om og kutte ut 

utstillingen og bare ha aktiviteter/konuranser og rent treff, men ha utstilling kun for 

unghest.DressurGaloppløpSigøyner travløp/galoppStyret har fått i oppgave og finne dato for 

arrangementet og videre planlegning. Vi ser for oss at det vil bli på samme tid som i fjord i August. 

  

  



  

  

  

  

  

INNKOMMENDE FORSLAG 

  

- Redusere medlemsblad til to utgivelser grunnet økonomi og stoff til bladene. Enstemmig vedtatt- 

Øke medlems kontigenten. Enkelt medlemskap og familie medlemskap ble enstemmig vedtatt satt til 

350kr og 450kr- Oppretting av egen markedsførings gruppe. Enstemmig vedtatt Janne Lunde tok på 

seg dette- Ønske om NM. Det ble enstemmig vedtatt og jobbe mot et NM og finne ut om dette kan la 

seg gjøre.- Forslag om å endre regnskapsåret fra kalender året til å gå fra årsmøte til årsmøte. 

Enstemmig avslått revisor har tidligere ytret ønske om og ha fra år til år da dato for årsmøte 

varierer.- Forslag om å legge ned forumet . Enstemmig vedtatt. Det er særdeles lite aktivitet på 

forumet etter vi fikk facebook, det er i tillegg lettere og administrere og følge opp facebook.- At 

foreningen går til innkjøp av eget foto apparat. Enstemmig nedstemt grunnet økonomi og at de aller 

aller fleste har kamera med gode bilder og det kan bli litt mye og pålegge den som har ansvar for 

kameraet og stille opp på alt av utstillinger osv.- Stemmerett pr post. Enstemmig nedstemt da det er 

fare for at ingen dukker opp på årsmøtet til slutt. Men muligheter for de i Nord ble diskutert og 

kommer opp på evt.- Egen lukket diskusjonsside på facebook. Enstemmig vedtatt med denne siden 

vil det også komme forumregler.- Ny hjemmeside. Enstemmig avslått - Årsmøte på Starum. 

Enstemmig avslått da det reklameres for at vi er sammen og koser oss hele helgen i forbindelse med 

årsmøte. Det er ikke så godt tilrettelagt for dette på Starum da internatet er fult med utstillere så de 

fleste utenforstående må overnatte andre steder som da igjen begrenser sosialt samvær utenom 

selve møtet noe alle ønsker og ha. 

  

- Offisiell medlemsliste. Enstemmig vedtatt hvis lovlig. Dette skal sjekkes opp, kan evt bli til at vi ikke 

trykker adresse men stedsnavn.- Legge ut møtereferater på forum. Enstemmig vedtatt og legge det ut 

på lukket gruppe istedenfor på tinker.no da det er vedtatt og nedlegges.- Forslag om og legge ut logo 

til nedlastning så medlemmer kan trykke opp for eksempel genser osv selv. Enstemmig avslått da 

dette vil redusere inntektene til foreningen ved salg av gensere jakker osv. Det arbeides hele tiden 

med utvikling på denne fronten for at foreningen skal få inn mer penger. Det ble videre enighet om og 

finne ut om vi kan få til og sperre logoen for kopiering. VALG AV STYRE 

  

Leder: Sølve Grøtvik valgt for 2 år i 2011Nestleder: Halfdan Madsen velges for 2 årKasserer: Janne 

Lunde velges for 1 årSekretær: Heidi M Ihler velges for 2 årStyremedlem: Ronny Solheim velges for 1 

år Vara1: Elin Bråtveit velges for 1 årVara2 Sissel Rørvik velges for 2 år 

  

VALG AV VALGKOMMITE  

Leder: Mary-Ann Madsen 1 år 

Medlem1: Britt Grøtvik 2 år 

Medlem2: Katinka Hemelsoet 3 år 

Vara: Vicky Maria Solvang 1 år 

  

EVENTUELT 

  



Medlemmer i Nord eget styre? Få en representant som kan stille på årsmøtet. Få egne midler til og 

arrangere i nord? Styret har fått fullmakt til å utarbeide dette. 

  

Styret jobber mye for arrangementer, det ble fremmet forslag om at de som bidrar kan få dekket f.eks 

diesel/bensin. Men leder som pr i dag sitter med regnskapet mener det ikke er økonomi til dette 

foreløpig. Det ble da fremmet forslag om å se på muligheten for og evt sette av en egen post til dette i 

fremtiden. 

  

Negativitet offentlig om NTF , 1 advarsel vil bli gitt og om den ikke blir tatt til følge vil medlemmet bli 

ekskludert. Dette er i tråd med vedtektene, og enstemmig vedtatt av årsmøtet.Årsmøtet har 

enstemmig vedtatt at det skal settes inn to personer utenfor styret som skal bidra til og opprettholde 

et hyggelig miljø på nett. Disse vil følge med på innlegg og ha samarbeid seg i mellom og med styret 

og vil bli lagt til som admin å få fullmakt til og slette u- passende innlegg på lik linje med styret. 

Samtlige på årsmøtet er enige om at vi ønsker trivelig miljø i NTF så dette vil fortsatt være høyt 

prioritert . Alle skal selvsagt få komme med sine meninger om de er negative eller positive, men dette 

skal foregå via styre mail og ikke offentlig ute på nett da dette til nå har vist seg og vær til skade for 

foreningen. Engasjement er flott og det vil vi ha mer av, men det skal ikke gå på bekostning av andre 

personer eller foreningen i sin helhet.Årsmøtet har enstemmig vedtatt Monica Bjeglerud og Jill 

Eggesbø til og være de nye admin på fb sammen med styret. 
 


