
Referat Årsmøte 14.mars 2009 
Av Monica Kjesbu Bjeglerud   

Referat fra Norsk Tinkerforenings årsmøte 14. mars 2009 

  

12 stemmeberettigede 

  

1: Godkjenning av innkalling og sakliste 

  

2: valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer: Trine SkjeggerudReferent: Isabel Johannesen 

  

3: valg av 2 til å underskrive protokollenArild Versvik og Monica Bjeglerud 

  

4: Årsmelding Årsberetning 2008 for Norsk Tinker Forening. 

  

  

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

  

Leder: Wanja Alfer (trakk seg 1/1-09) 

Nestleder: Frid Storm Johansen 

Kasserer: Heidi Anita Uv 

Sekretær: Monica Bjeglerud 

Styremedlem: Mari Granmorken (trakk seg 2/12-08) 

Vara1: Mikal Grindheim 

Vara2: Camilla Carcary  

Valgkomiteen: Trine Skjeggerud, Grete-Iren Moen og Veronica Hallingstad 

  

  

I styret har det vært 4 aktive styremedlemmer den siste tiden. Monica tok over som leder, da lederen 

trakk seg av personlige grunner, Frid tok da over Monicas jobb som sekretær. Camilla tok over 

styremedlems jobb for Mari som trakk seg. 

  

  

Vi har i år hatt 9 styremøter i løpet av mars 2008 – mars 2009. Wanja og Monica har deltatt på møte 

med Norsk Hestesenter med avlsorginasjonene på Sikkilsdalsetra.  

  

  

Det blir ingen avlsfremmede tiltak til foreningen i 2009, da dette ble sendt inn av tidligere leder for 

sent. 

  

  

Det har vært en uravstemning på draktbruskforbeining. 42 stemte for og 8 stemte mot, dette ble 

sendt inn til Starum for kontroll og for vurdering i avlsrådet. 

  

  

Foreningen har pr.31.12.08 59 medlemmer.Medlemskontingenten er 300,- for enkeltmedlem og 

400,- for familiemedlem. 

https://www.facebook.com/monica.k.bjeglerud?eid=ARCH20GNPcHranHSDmoKsHHIOP2xwKt4FNjNBC3gRpZ2pBX0gS_7B0ZLokwZUFdAwNG1LrGqQGtSYX8V


  

  

Hingster: Det ble kåret 5 hingster i 2008, 2 av dem ble intrimkåret for 1 år. De kårede hingstene er: 

Troy (1 i kvalitet), Holm's Picasso, Ickie (1 i kvalitet), Dobby Flash ( for 1 år), Sheridan (for 1 år)  

  

Vi vil med dette gratulere hingste-eierne med kårede hingster 

  

  

Hopper: Det ble 8 typegodkjente hoppet i 2008. Gratulerer til dere alle. 

  

  

Unghester: Det var 13 unghester som fikk sløyfe i 2008. Gratulerer til dere alle. 

  

  

Medlemsbladet: Det ble gitt ut 1 medlemsblad i 2008. Vi vil takke for alle innkommende innslag til 

medlemsbladet.  

  

  

Sluttord: Til slutt vil styret takke alle foreningens medlemmer for sin innsats i året som er gått. 

  

  

  

Bøverbru 10.mars 2009 

  

  

Monica Bjeglerud Sekretær 

  

- Enstemmig godkjent 

  

5: Regnskap Budsjett 2008 Regnskap 2008 

  

Medlemskontingent 22 000,- 19 000,-Annonser 500,- Artikler 5 000,- 4 145,-Andre innbet 5 

224,90Inntekter 27 500,- 28 369,90 

  

Foldere/info/reklame - 1000,-Medlemsblad - 4000,- -10 511,82Webside - 4000,- - 5 989,15Årsmøte - 

3000,- - 1 137,-Porto - 5000,- - 2 145,50Premier - 5000,-Aktiviteter - 5000,-Andre utbet - 

517,75Utgifter -27 000,- -20 301,22Balanse 500,- 8 068,68 

  

  

Kommentarer: Når det gjelder medlemskontingenten avviker den fra budsjettet, men i forhold til 

regnskapet for 2007 blir ikke avviket så stort. Antar det ble budsjettert litt over regnskaper for å ha 

noe å strekke seg etter.5000,- av det som står under Andre innbetalinger er støtte til avlsfremmende 

tiltak fra Norsk Hestesenter. Ellers er det medlemsbladet som avviker mye. Dette kommer dels av 

uravstemningen og det faktum at man får ikke ut 3 medlemsblad i året for 4000 kr. Budsjettet for 

2009 er derfor lagt deretter. Andre utbetalinger er i hovedsak faktiske utgifter påført 

styremedlemmer. 



  

Regnskapet er revidert og funnet i orden av Arild Versvik 

  

- Enstemmig godkjent. 

  

6: Innkomne forslag:ordinære forslag:A: fra Åsne Vågen: Hva med å selge annonseplass i 

medlemsbladet til lokale næringsvirksomheter og/eller oppdrettere ol. Det er en måte å få inn 

penger til foreningen på.- Enstemmig vedtatt at styret jobber videre med denne saken.  

  

B: fra Åsne Vågen: selge medlemsbladet også til andre enn medlemmer.- Enstemmig mot, forslaget 

faller. Begrunnelsen er at salget antakelig blir for lite til å oppveie arbeidet med distribusjon og det 

som ellers følger med.  

  

C: fra Åsne Vågen: Kan foreningen på noen måte registrere, typegodkjenne og utstede pass til 

vallaker?Et slags bevis på at hesten faktisk er en tinker vil gi både kjøper og selger trygghet. En vallak 

har ingen avlsverdi ,men de har stor bruksverdi og er med på å reklamere for rasen rundt i landet. Så 

er det salgsverdien, denne vil faktisk gå ned på hesten fra å være en tinkervallak uten papirer til bare 

en hest. Alle hester må nå ha hestepass, vallaker som ikke er etter godkjente foreldre blir nå kun 

registrert som hest og får hvitt pass. Dersom Foreningen ikke kun skal være en avlsforening synes jeg 

dette er viktig å ta tak i.Om det så bare er en slags kvalitetsgodkjenning fra Norsk Tinkerforening 

ville det hjelpe.- Vi er nødt til å forholde oss til gjeldene regelverk rundt dette. 

  

D: fra Elisabeth Grindheim: Foreslår at styret diskuterer/samarbeider med Norsk Hestesenter og de 

andre raseforeningene for spesialraser om å få flyttet tidspunktet for hingstekåringen til slutten av 

april / begynnelsen av mai.Begrunnes med at det er veldig lite hensiktsmessig for langveisfarende 

utstillere og hingster med utstilling i vintermåneden mars med tanke på vær, føre og 

transportforhold.Utstillere fra Midt – Norge, Vestlandet og Sørlandet må transportere hingstene over 

lange strekninger med fare for å havne i kolonnekjøringer og i verste fall - vinterstengte veier. Det 

sier seg selv at dette ikke er bra for hestene. Dyrevelferden bør stå i fokus her.En annen ting er at 

hestene er i bedre utstillingskondisjon senere på vårparten – de fleste hester har fremdeles 

vinterpelsen intakt i mars måned.Om man flytter kåringen 1 – 2 måneder, vil hingstene likevel være 

klare til bedekningssesongen som begynner i slutten av mai / begynnelsen av juni.- Enstemmig 

vedtatt 

  

Vedtektsendringer (krever 2/3 av stemmene):E: fra Valgkomiteen: Valgkomitèen foreslår å gi 

valgkomitèen myndighet til å gå inn og gjøre nødvendige grep når valgte tillitspersoner ikke fungerer 

i sine verv. Det samme om det oppstår interne stridigheter i styret, eller styret selv ber om det. 

Endringene skal være midlertidige, og fungere fram til neste årsmøte. Dette for å sikre at arbeidet 

med foreningens interesser blir ivaretatt best mulig mellom årsmøtene.Det er dermed en selvfølge at 

personer som blir valgt inn i valgkomitèen bør være stabile, og være seg sitt ansvar bevisst. På denne 

måten vil man kunne spre både myndighet og ansvar noe mer enn hva det er per i dag. Styret skal 

fortsatt være overordnet myndighet i alle andre saker enn de som er nevnt i dette forslaget.Det er 

gitt en god intsruks for valgkomitèens funksjon i klubbhåndboken, og dette punktet/forslaget kan 

fjernes ved en evt endelig godkjenning av å integrere klubbhåndboken som et tillegg til vedtektene, 

da dette vil overlappe hverandre.- Enstemmig vedtatt 

  



F: fra Valgkomiteen: : Vedtektene til Norsk Tinkerforening ble i sin tid satt sammen med 

utgangspunkt i ”basis lovnorm for idrettslag”, for deretter å bli endret til å passe foreningens behov. 

Som rettledning for bruk og tolkning av basis lovnorm for idrettslag finnes en ”klubbhåndbok” som 

Norges rytterforbund har utformet, og bruker. Denne klubbhåndboken kompletterer lovnormen, og 

er til god hjelp når det oppstår problemer, spørsmål og tvister internt i foreningen/klubben. Samt at 

den også gir gode funksjonsbeskrivelser for styret og øvrige tillitsverv og komitèer.Valgkomitèen 

foreslår å lage et tillegg i foreningens vedtekter som lyder som følger: ”Som tillegg til foreningens 

vedtekter skal innholdet i ”klubbhåndboken” følges, og fungere som en rettledning og oppslagsverk i 

styrets og årsmøtets arbeid.”Det legges til grunn for forslaget at styret som blir valgt av årsmøtet 

2009, skal få anledning til å gjøre de nødvendige endringene i klubbhåndboken for å tilpasse den til 

Tinkerforeningens behov. For dermed å legge det fram for neste årsmøte, evt uravstemming, for 

endelig vedtak. Endringene bør ikke nødvendigvis være mange og store, men noe vil det være. 

Kanskje også navnet bør endres til noe annet enn ”klubbhåndboken”.- Enstemmig vedtatt 

  

G: fra Camilla Carcary: : For de medlemmer som av forskjellige grunner ikke kan delta på årsmøtet 

hadde det vært fint om det var mulighet for at det gikk an å forhåndstemme på saker via 

underskrevet brev i posten på de aktuelle sakene, eller man kunne gi deltagende medlemmer 

fullmakt til å legge inn stemme for personen.  

  

På denne måten vil avstemming bli mer differensiert, da det ofte kan være de samme medlemmer 

som har mulighet til å delta på årsmøtet, det være seg pga store reise-avstander eller problemer med 

å kunne reise fra av andre årsaker.- Årsmøtet valgte å dele forslaget i to:- Forhåndstemme: 6/6 -

forslaget faller- Fullmakt: Enstemmig mot -forslaget faller 

  

H: fra Ellen Utsi: Offentliggjøring av referater på tinker.no Styret har i hele høst vegret seg for å 

offentliggjøre referater fra styremøtene. Fungerende leder bekrefter at styret ikke ønsker å legge 

ut referater. Jeg mener at det hittil har vært lagt ut på foreningens hjemmeside, og den praksisen bør 

fortsette da det er en åpen linje ut til medlemmer (og evt andre som vurderer å bli medlem). Uansett 

så mener jeg at dette er en avgjørelse som bør tas av årsmøtet og ikke av det sittende styret. 

Medlemmer har hele tiden kommet med tilbakemeldinger om at de ikke vet hva styret gjør, spesielt 

det siste året. Dette er veldig frustrerende, som i år ble tydelig på forumet. Jeg syns heller ikke at det 

er tilfredsstillende å sende referatene ut per e-post til de medlemmene som ønsker det, da det kan 

være vansker med å oppnå kontakt med styret per e-post. Å sende ut referat til 10-20 medlemmer er 

også tidkrevende og vil kreve mer innsats fra styret, noe styret må være villig til å påta seg (hvilket 

også det sittende styret har påpekt, at dette er frivillig arbeid som utføres på fritiden og dermed 

må nedprioriteres i perioder).- Enstemmig mot. Forslaget faller. 

  

I: fra Isabel Johannesen og Heidi Anita Uv: (endringer vises i fet skrift)§ 3STEMMERETT OG 

VALGBARHET1. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ogkontingenten må være betalt for 

inneværende år.- Enstemmig vedtatt 

  

§ 4KONTINGENT1. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte, og tas opp til vurdering ved 

behov.- Enstemmig vedtatt2. Medlemmer som skylder kontingent etter at fristen er utløpt strykes- 

Enstemmig vedtattFor nye medlemmer som betaler etter 1.september gjelder kontingenten 

automatisk også for året etter.- Enstemmig vedtattFjerne punkt 3- Enstemmig vedtatt 

  



§ 5TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE3. Tillitsvalgte får 1 års gratis medlemsskap for hvert år de 

sitter. -2/10 forslaget faller 

  

§ 7ÅRSMØTE2….. og ved kunngjøring i pressen. (foreslås fjernet)- Enstemmig vedtatt 

  

  

LEDELSE1. Årsmøtet styres av leder til ordstyrer er valgt, og årsmøtet protokollføres av sekretæren 

frem til evt ny referent er valgt. Ordstyrer og referent behøver ikke være medlem av foreningen.- 

Enstemmig vedtatt 

  

STEMMEGIVNING1. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet anses forslaget vedtatt.- Enstemmig 

vedtattBlanke stemmer anses som ikke avgitt. - Enstemmig vedtattPunkt 2,3 og 4 foreslås fjernet og 

erstattet med følgende: 2. Personvalg foregår hemmelig når det foreligger mer enn et forslag eller det 

fremmes krav om det. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke forslåtte kandidater, 

eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Ved 

stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. - Enstemmig vedtatt 

  

ÅRSMØTETS OPPGAVERDagsorden:g) Revisor- Enstemmig vedtatt5. Styrets medlemmer velges for 2 

år ad gangen ved at halvparten av styret er på valg hvert år.- Enstemmig vedtattPunkt 6 foreslås 

fjernet.- Enstemmig vedtatt8. Ved valg bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og det 

bør være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg m. v. som består av 

3 eller færre medlemmer.- Enstemmig vedtattPunkt 9 foreslås fjernet. - Enstemmig vedtatt 

  

§ 9STYRET7. Følgende foreslås fjernet: Leder skal sammen med kassereren og revisorene sende inn 

oppgave over foreningens regnskap til overordnede instanser.- Enstemmig vedtatt10. Kassereren 

har ansvar for alle inn/utbetalinger, kontering av bilag og levere disse til revisor i god tid før 

årsmøtet.- Enstemmig vedtatt12. Alle styrets medlemmer skal lage en enkel rapport over jobben de 

har gjort når de avslutter vervet, slik at den som tar over har et utgangspunkt. - Enstemmig vedtatt 

  

Hele paragrafen foreslås lagt til:§ 11HJEMMESIDE1. Foreningen skal ha en aktiv hjemmeside med en 

ansvarlig webmaster.2. Forumet skal ha en egen forumkomite bestående av en representant fra 

styret, samt en person til i tillegg til webmasteren. Styret får fullmakt til å finne medlemmer. 3. 

Forumet skal ha egne forumregler som bestemmes av forumkomiteen, i samråd med foreningens 

styre, og forumkomiteen har ansvaret for at reglene blir fulgt. - Enstemmig vedtatt 

  

  

6: BudsjettBudsjett 2009 

  

Medlemskontingent 20 000,-Artikler 5 000,-Annet 25 000,- 

  

Reklame -1 000,-Medlemsblad -10 000,-Webside -2 000,-Årsmøte -3 000,-Porto -2 000,-Premier -1 

000,-Aktiviteter -5 000,-Artikler -5 000,-Annet-29 000,-Balanse - 4 000,- 

  



Kommentarer:Medlemskontigenten holdes fortsatt på 300,- for enkeltmedlem og 400,- for 

familiemedlemsskap.Antallet medlemmer er nå justert ned til et mer reelt nivå. Skulle tallet bli 

høyere må det bli en bonus. Posten Annonser er fjernet da dette ikke har gitt foreningen inntekter de 

siste årene.Posten for medlemsblad er betraktelig øket i samsvar med det som har vært faktiske 

utgifter.Websiden er lavere med tanke på forslaget om å endre godtgjørelsen for jobben.Porto er 

lavere da hovedtyngden her ligger i medlemsbladet.Utgifter i forhold til artikler er ganske høy da det 

er på tide å kjøpe inn nye artikler.Budsjettet legges fram med en balanse i minus. Dette på grunn av at 

regnskapet for 2008 viser over 8000 kr i overskudd, samt at vi ikke får noe støtte til avlsfremmende 

tiltak i 2009. Dette er noe som ikke bør lastes medlemmene direkte, i tillegg til at foreningen ikke har 

behov for å spare penger. - Enstemmig vedtatt 

  

7: ValgInnstillingen fra valgkomiteen 2009Leder : Heidi Anita Uv velges for 1 år.Nestleder: Monica 

Bjeglerud velges for 1 år.Sekretær: Frid Haagensen velges for 2 år.Kasserer: Line Elisabeth Kragtorp 

Velges for 1 årStyremedlem: Veronica Hallingstad velges for 2 år.Vara 1: Aud Skaret velges for 2 

år.(Vara 2: Camilla Carcary ble valgt for 2 år i fjor.) 

  

Som dere ser her er det gjort en del endringer, som en konsekvens av de justeringene styret 2008 har 

gjort endringer på selv.Foreslåtte leder, ble valgt som kasserer for 2 år. Hun stiller seg positiv til 

ledervervet.Frid ble valgt som Nestleder, men underveis tok hun over som sekretær, noe hun kunne 

tenke seg og være videre.Monica tok derfor ikke gjenvalg som sekretær, hun ønsket å gå inn som 

nestleder.Veronica Hallingstad har fungert som medlem i valgkomiteen, hun trekker seg fra den, for å 

kunne bli foreslått som styremedlem. 

  

Revisor: Tore Bråstad velges for 2 årValgkomite:Trine Skjeggerud velges for 1 år(Grete-Iren Moen 

ble valgt for 3 år i fjor)Birgitte Jensen velges for 3 år 

  

- Samtlige enstemmig valgt 

  

  

Referent Isabel Johannesen 

  

  

Lagt inn på data av Heidi Anita Uv(Regnskap og budsjett ble uoversiktlig på denne forumversjonen 

av referatet. Det vil bli lettere å lese i medlemsbladet) 

- Styret - 
 


