
Referat fra årsmøte i NTF 01.03.2014

De fremmøtte var:
Trine Skjeggerud, Camilla Carcary, Cathrine Siro, Marianne Ihlang, Maria Von Bremen,
Jill-Mari Eggesbø, Benedikte Kaasa, Janne Lunde, Monica Kjesbu Bjeglerud, Monika 
Sofienlund, Ronny Solheim, Ellen Anne Marit Utsi, Nils Helge Turi, Catrine Helene 
Myre og Paul Knem Tollefsen.

1.  Godkjennelse av innkalling til årsmøte

- Årsmøte innkallingen ble godkjent uten innsigelser. 

2. Valg av ordstyrer og referent.

- Ordstyrer: Catrine Siro

- Referent: Marianne Ihlang

3. Valg av tellekorps.

- Monica Kjesbu Bjeglerud og Monika Sofienlund 

- 13 pers til godkjenningen og 15 pers til resten av møtet.

4. Valg av to til å underskrive protokollen.

- Camilla Carcary og Catrine Siro.

5. Årsmelding.

- Årsmeldingen ble lest opp av Trine Skjeggerud og godkjent.

6. Godkjenning av regnskap 2013.

- Maria vom Bremen leser opp regnskapet.

- Endring i forhold til medlemstall, da disse er ulike i årsmeldingen og regnskapet. 
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Pr 31.12.13 er det 66 betalende medlemmer, fordelt på 46 hovedmedlemmer og 20 
stemmeberettingede medlemmer knyttet til et familiemedlemskap. 

Avvik begrunnes med at det var en del medlemmer som betalte før jul 2012, som da 
var medlem for 2013.

- Revisjonen godkjennes dersom det foreligger underskrift fra revisor innen 
01.04.2014.

Regnskapet ble godkjent med 15 stemmer for.

7. Innkomne forslag

• Endring av foreningens navn
i. Forslag fra Camilla Carcary: Endre navn til Gypsy Cob Norge
- 14 mot, 1 borte

• Frist for betaling av kontingent
i. Forslag fra Mari Thørud Granmorken: Sette en fast betalingsfrist for 
innbetaling av årskontingenten for alle eksisterende medlemmer, innen 
foreningens årsmøte finner sted. Sånn som det fungerer nå, oppfordres kun 
de som planlegger å møte til årsmøte/sende inn forslag, å betale sin 
kontingent innen møtet finner sted. Ved å sette en innbetalingsfrist for 
eksisterende medlemmer, vil dette også lette arbeidet for kasserer samt at 
det ved årsmøte vil unne legges frem faktisk antall medlemmer. Sånn 
praksisen er i dag, kan et allerede medlem av NTF avvente og betale sin 
medlemskontingent for 2014; motta medlemsblad – for så å betale etter 1. 
september og få medlemskapet gyldig for både inneværende år og for 2015. 
Dette er vanlig i andre foreninger/klubber, og en slik praksis vil som nevnt 
også lette arbeidet for kasserer.
- 13 for, 1 mot, 1 borte

• Endring av rasebeskrivelse
i. Forslag fra Marianne Sand Hansen: På bakgrunn av en lang tråd på 
Facebook gruppa til NTF som engasjerte mange, vil jeg sende inn forslag til 
årsmøte om endring av rasebeskrivelsen. Siden jeg selv ikke deltar på møtet 
syns jeg det er riktig at de fremmøtte diskuterer og finner frem til om en 
endring er nødvendig. Flere vil være kjent med hvilken tråd jeg viser til. For 
rasen mener jeg dette er et viktig tema og med endring mener jeg og evt. å 
tilføye noen punkter i forhold til lynne og håndtering.
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- Årsmøtet diskuterte temaet og fant at det ikke er grunnlag for endring av 
rasebeskrivelsen. Men vil at styret oppfordrer alle til å fronte rasen på en 
riktig måte.

• Godkjenne importerte hester registrert i andre foreninger for rasen

i. Forslag fra Camilla Carcary: Ønsker at styret jobber med at hester registrert 
som Irish Cob, eller i foreningen Traditional Gypsy Cob Association (TGCA), 
Gypsy Cob register http://www.gypsycobregister.com/ og andre tilsvarende 
registreringsinstanser for rasen blir automatisk registrert som tinker her til 
lands.

i. Forslag fra Aud Skaret:     Vurdere om foreningen skal godkjenne The 
Traditional Gypsy Cob Assosiation (GB) sine hester med rødt pass (?) som 
Starum skal godkjenne inn, HVIS foreldre dyrene er kjente?

- Årsmøtet diskuterte temaet og fant at vi vil åpne for at hester som allerede 
er registrert i annen raseforening som eksemplevis tinker, irish cob, gypsy cob,
gypsy horse etc., kan få slippe inn i registeret. Mens importhester som er 
uregistrerte, må stille til typegodkjenning.

- 14 stemmer for og 1 borte

• Register for PSSM

i. Forslag fra Aud Skaret: Hva og hvordan stiller foreningen seg til PSSM, og 
skal det opprettes ett register over hester som har dette i Norge,
pga enkelte individer bærer dette genet og bør ikke videreføre via avlen.

- Årsmøtet diskuterte temaet og mener dette er noe vi bør ta tak i i Norge. Vi 
vil gå ut og oppfordre alle som har rasen til å teste sine hester. 

- 14 stemmer for og 1 borte

• Hvordan motivere tinkerfolk til å bli medlemmer i foreningen

i. Forslag fra Aud Skaret: Foreningen sliter med styreformen sin, begynner den
å bli gammeldags i dagens samfunn? Hvordan skal vi få folk til å engasjere seg 
for foreningen og rasen våres frem over i årene som kommer? Vi trenger folk 
som er villige til å jobbe for rasen og foreningen, slik at den ikke kommer inn 
under Starum. Da har vi ikke noe å si lenger.
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- Årsmøtet diskuterte saken og ser at dette er noe nytt styre må jobbe videre 
med i kommende år.

• Jobbe for å lette på regler for typegodkjenning av tinkere som pga av 
dagens regler kun kan få hvitt pass

i. Forslag fra Camilla Carcary: Ønsker at styret jobber videre mot at hester kan 
typegodkjennes uten å måtte vise til tollpapirer.

i. forslag fra Eva Kd. Bekkemellem: På årsmøtet ønsker jeg at dere tar opp 
muligheter for å få lettet på reglene når det gjelder å godkjenne tinkere.

- Årsmøtet diskuterte temaet og fant at styret kan jobbe videre med dette ved
kapasitet.

- 14 stemmer for og 1 borte

• Stemme pr post på årsmøter og ekstraordinære årsmøter

i. Forslag fra Camilla Carcary: Ønsker vedtektsendring som gjør det mulig for 
medlemmer å fjernstemme på årsmøter og ekstraordinære årsmøter ved 
hjelp av å stemme pr. post.

ii. Forslag fra Mari Thørud Granmorken: Pga bl.annet store geografiske 
utfordringer for medlemmene i NTF, foreslår jeg at det innføres stemme-
muligheter pr post ved årsmøter/ekstraordinære årsmøter. Dette 
gjennomføres ved at medlemmer som ikke er til stede avgir sin stemme i en 
lukket, nøytral konvolutt – som postes i konvolutt adressert styret (med 
avsender bakpå). (Årsmøte-sakene / valglistene må da sendes ut slik at fristen
for dette kan la seg gjennomføre.) 

- Årsmøtet diskuterte temaet og kom frem til følgende vedtektsendringer som
gjelder for årsmøte, ekstraordinært årsmøte omfattes ikke av denne 
endringen:

- Innkalling til årsmøte senest seks uker før møtedato.

- Innsendte forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøte

- Saksliste sendes ut 3 uker før årsmøte
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- Stemme pr post må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte. 

- 13 stemmer for og 2 borte

• Diplomer og andre økonomiske goder skal være forbeholdt medlemmer av 
foreningen

i. Forslag fra Trine Skjeggerud: Diplomer og andre økonomiske goder blir 
forbeholdt medlemmer. Unntatt fra dette er sløyfer på offisielle utstillinger. På
uoffisielle utstillinger arrangert av NTF, skal det være en pris for medlemmer, 
og ca 50kr ekstra for ikke medlemmer. Begrunnelse er at medlemmer bør ha 
flere goder en ikke medlemmer. Og med litt forskjell her, kan ennå flere velge 
å bli medlem.

- 12 for og 3 borte

 
• Oppdatering av vedtekter

i. Forslag fra Trine Skjeggerud: Det nye styret skal oppdatere vedtektene som 
ble bestemt i 2013.

-12 for og 3 borte

• Vedtektsendring på at styret kan bestå av minimum 3 medlemmer. 

i. Forslag fra Camilla Carcary: Ønsker vedtektsendring som åpner for at et 
styre kan bestå av minimum 3 medlemmer (leder, sekretær og kasserer), for å 
være et fulltallig styre.

- 12 for og 3 borte

• Forslag fra Norsk Hestesenter v Turid Helfjord: 
i. Har dere vurdert å anerkjenne The Traditional Gypsy Cob Association (GB) 
som moderorganisasjon for tinkere (og samtidig skifte navn på rasen og 
foreninga?) Dette på bakgrunn av importerte hester som kommer til landet 
som er registrert og har pass fra nevnte register/forening.
- 14 for og 1 borte

*nytt navn: Norsk Gypsy Cob Forening, NGCF
-13 stemmer for, 1 imot og 1 borte.

8. Budsjett
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Trine Skjeggerud leser opp budsjettet for 2014
Med 2000,- i overskudd, velger årsmøtet å sette disse pengene inn under 
posten ”arrangementer”, som da får totalt 7000,-.

Budsjett godkjent med 13 stemmer for og 2 borte.

9. valg
• Leder: Marianne Ihlang

- 13 stemmer for og 2 borte
• Nesteleder: Siri Hammer

-13 stemmer for og 2 borte
• Sekretær: Camilla Carcary

- 13 stemmer for og 2 borte
• Kasserer: Catrine Helene Myre

- 13 stemmer for og 2 borte
• Styremedlem: Frank Kvam

- 13 stemmer for og 2 borte
• Vara 1: Jill-Mari Eggesbø

- 13 stemmer for og 2 borte

10. Årsmøtets tanker om fremtiden.

- Vi håper nytt styre tar tak i og oppfordrer flest mulig til å melde seg inn i 
foreningen.
- Vi vil sette mer fokus på dette med PSSM, skaffe til veie informasjon som blir
lett tilgjengelig både for hva det er, hvordan behandle og fordeler ved å teste 
samt hvordan dette gjøres. 
I dette øyemed oppfordrer vi de som velger å teste og gjøre dette i sammen 
med vetrinær, slik at det i et fremtidig register vil være godkjent prøve.
Dette for å unngå svindel og prøveforfalskning.
- Vi ønsker å opprette flere mailadresser til foreningen. Slik at det blir sendt 
avl- og rasespørsmål direkte til en mail hvor de rette vedkommende kan svare 
for dette, eksempelvis.
- Vi ønsker også å sammenfatte et kompendie med svar på mest stilte 
spørsmål, slik at informasjon er tilgjengelig for flere enn de som sitter med alt
dette i hodet. For å lette trykket mot enkeltpersoner.
- Til dette tenker vi at det kan være en ide å ha distriktsrepresentanter som 
kan svare på de ulike spørsmål som stilles.
- Vi tenker også at styret må ta tak i det økonomiske og regnskap det 
kommende året. Det bør utarbeides retningslinjer i forhold til arrangementer, 
salg av varer osv.
Og også lage et ”varenr” til alle salgsvarer foreningen har. Slik at dette kan 
ajourføres ved varetelling. Dette for å minske evt svinn.
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- Vi vil lage nye føringer for praksis rundt betaling av medlemskontingent. De 
som ikke betaler innen fristen blir automatisk slettet som medlem og må 
melde seg inn på nytt for å motta medlemsblader og andre fordeler. 
Vi ønsker at betalingsfristen for kontingenten skal være satt til 31. januar 
gjeldende år. 

Referent: Marianne Ihlang
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