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1. Utvalget  

Er NIHF’s rådgivende organ i barn, ungdom og breddespørsmål. Skal arbeide for økt 

engasjement fra barn og ungdom. Skal legge til rette for møter i ungdomsrådet. Skal holde 

kontakten med ungdomsrepresentantene i lokallagene. Legge til rette aktiviteter for de mange 

som ikke konkurrerer, men som ønsker andre tilbud. Være pådriver/gi informasjon til 

lokallagene slik at de kan legge til rette for funksjonshemmede som ønsker å bruke hest. Gi et 

tilbud til de som ønsker å bruke islandshesten til mosjonsaktiviteter. Skal ha eget, godkjent 

budsjett og presentere årsmelding og regnskap på hvert årsmøte. Har samen med utvalget for 

sport og utdanning ansvaret for pinsa. Utvalget lager og legger frem en handlingsplan.  

2. Leder av utvalget  

Er medlem i styret i NIHF.  

3. Sammensetning og funksjonstid  

Utvalget består av i alt 3 medlemmer. Hvert medlem skal ha sitt eget spesielle ansvarsområde 

i utvalget, slik at ett medlem har ansvar for arbeid med barn og ungdom, ett medlem har 

ansvar for breddearbeidet og ett medlem er en ungdomsrepresentant som er valgt av 

ungdomsrådet (blir beskrevet i pkt. 5). Funksjonstiden for medlemmene er 2 år, men 

ungdomsrepresentanten blir valgt for ett år. De andre representantene skal velges annet hvert 

år, slik at begge to ikke er på valg samtidig. Leder følger valgperioden for styret.  

4. Styret i NIHF ·  

Er utvalgets nærmeste overordnede myndighet. · Skal motta protokollutskrift av alle vedtak 

og møter i utvalget.  

5. Ungdomsrådet ·  

Er sammensatt av en ungdomsrepresentant fra hvert av lokallagene (alder 13 – 25 år). · Møtes 

minst en gang i året hvor de selv velger tidspunkt- og gir innspill til deres representant i 

utvalget. · Velger sin representant til utvalget, parallelt med årsmøtet, for 2 år. Valgkomiteen 

setter opp forslag til utvalget i samråd med ungdomsrepresentantene i lokallaga. Denne 

personen fungerer som NIHF’s ungdomsleder og er representant på FEIF’s ungdomsleder 

møte ( må være over 18 år).  
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