
 
 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2020 
Tid: 16. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 
Sted: Teams  
 

1. Leder ønsker velkommen 
Leder Even Hedland ønsket velkommen til alle til dette spesielle årsmøtet.  

 

2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen 
• Dirigent: Asbjørn Hegstad. Valgt ved akklamasjon 

• 2 referenter: Hilde Widerberg og Anine Lundh. Valgt ved akklamasjon 

• 2 til å underskrive protokollen: Hilde Karin Skogly og Kirsti Vik Hjerkind. Valgt ved 

akklamasjon 

  

 

3. Godkjenning av fremmøtte representanter 
 Representanter fra 19 stemmeberettigede fra klubber var til stede.  

 

 

4. Godkjenning av saksliste og innkalling 
Utsendt iht. regelverk. Godkjent. 

 

5. Lederens tale – Utgår 
 

6. Behandle årsrapport fra 
(ingen årsmeldinger lest opp, siden de ble sendt ut i forkant.) 

a. Styret: Godkjent. 

b. Utvalg for avl: Godkjent. 

c. Utvalg for sport: Godkjent.  

d. Utvalg for barn, ungdom og bredde: Godkjent.  



 
 

 
e. Utvalg for dommer og utdanning: Godkjent. 

 

7. Behandle regnskap for 2019 
Even Hedland presenterte regnskapet avdelingsvis, og balanse for foreningen.  Merkbart redusert 

nasjonalt grentilskudd i 2019 i forhold til tidligere år. Budsjettoverskridelser på BUB og Avl. 

Regnskapet viser at det er gjennomført god budsjettkontroll, og det ble presentert med et lite 

underskudd.   

NIHF har ca 1,9 mill på bok. 

Regnskapet er godkjent.   

 

 

8. Revisjonsberetning fra revisor 
Asbjørn Hegstad refererte til revisjonsberetning fra revisor, som konkluderer med at ledelsen har 

oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig dokumentasjon av regnskap iht. gjeldende lover og regler. 

Godkjent. 

 

9. Beretning fra kontrollkomité 
Leder av kontrollkomiteen, Morten Møller, leste opp beretningen som konkluderer med at det er et 

lite underskudd og at generell drift av NIHF har foregått iht. gjeldende årsmøtevedtak. Godkjent. 

 

10. Behandle forslag fra styret 
 

Forslag fra styret: 

Forslaget er at NIHFs lov § 17 første ledd nr. 9 bokstav e endres, fra: 

"e) Utvalg for barn ungdom og breddeidrett, bestående av leder, medlem og ungdomsrepresentant. 

Lederen er medlem av styret og velges for 2 år. Funksjonstid for medlem er 2 år. 

Ungdomsrepresentanten blir valgt for ett år av ungdomsrådet. Leder/medlem velges annethvert år 

slik at kun en er på valg hvert år." 

som det nå står, og til: 

"e) Utvalg for barn, ungdom og fritid, bestående av leder, en ungdomsrepresentant og 2 andre 

medlemmer, hvorav en skal ha særlig ansvar for fritid. Lederen er medlem av styret og velges for 2 



 
 

 
år. Ungdomsrepresentanten blir valgt for ett år av ungdomsrådet. De 2 andre medlemmene har 

begge en funksjonstid på 2 år, men slik at det hvert år er ett medlem på valg." 

Som begrunnelse for dette forslaget viste styret til både at FEIF allerede for flere år siden har etablert 

"fritid" som en egen komite, at islandshestforeninger i andre land har "fritid" som et eget utvalg, og 

at det fremgår av den nye strategiplanen at NIHF skal satse mer på fritidsridningen. 

For at det nye styremedlemmet skal komme inn i flyten med valg av ett medlem annethvert år i 

utvalget, foreslo styret også følgende ikrafttredelsesbestemmelse: 

"Endringen i § 17 får virkning straks, men slik at årsmøtet i 2020 velger medlemmet som skal ha 

ansvar for fritid for ett år." 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

11. Fastsette medlemskontingent for 2021 – Utsatt til ekstraordinært 

årsmøte i november 2020 
 

 

12. Vedta budsjett for 2020 
Even Hedland gjennomgikk styret sitt forslag til budsjett for 2020, med informasjon fra 

utvalgene/avdelingene og for NIHF som helhet, og med et nøkternt overskudd på 15.000 kroner. 

Budsjettet ble enstemmig godkjent.   

 

13. Valg 
Valgkomiteens innstilling:  

 

Leder – Even Hedland 2020-2021 Gladur    GJENVALGT 

Nestleder – Asbjørn Hegstad 2020-2021 Hlynur    GJENVALGT   

Sekretær – Hilde Widerberg 2019-2021 Hekla    IKKE PÅ VALG 

Vara – Jan Petter Reiersen 2020-2021 Stormur    GJENVALGT 

 

Utvalg – avl  

LEDER – Ingeborg Bjørk Steinsdottir 2020-2021 Hlynur   NY – VALGT 

Medlem – Marit Glærum 2020-2022 Hlynur    NY – VALGT  



 
 

 
Medlem – Thomas Larsen 2020-2022 Hrani    GJENVALGT 

 

Utvalg – barn – ungdom og fritid 

LEDER – Kari Egelandsdal 2019-2021 Hrimnir    IKKE PÅ VALG 

Medlem – Julie Holtesmo 2020-2022 Sleipnir    GJENVALGT 

Medlem – Ragnhild Rekanes 2020-2021  Hørdur   NY – VALGT  

Medlem/ungdomsrepresentant – Eline Dalen Andreassen    2020-2021 Hrappur GJENVALG 

UTSETTES TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TIL HØSTEN  

 

Utvalg dommer og utdanning  

LEDER – Ine Smedbakken 2020-2022 Gandur    GJENVALGT 

Medlem – Inger Lise Fossmo 2019-2021 Sleipnir   IKKE PÅ VALG 

Medlem – Tina Oppen 2020-2022 Stormur    GJENVALGT 

 

Utvalg – sport 

LEDER – Birgitte Lutken 2020-2022 Gandur    NY – VALGT  

Medlem – Mathilde Hjort 2019-2021 Sleipnir    IKKE PÅ VALG 

Medlem – Ståle Wangen 2020-2022 Hekla    GJENVALGT 

 

Valgkomite  

LEDER -  Kariann Skår 2020-2022 Gladur    NY – VALGT  

Medlem – Mari Soot Kristiansen 2019-2022 Villingur   IKKE PÅ VALG 

Medlem – Terje Hagelund 2020-2021 Sleipnir    NY – VALGT  

 

 

Kontrollkomite 

Medlem – Morten Møller 2019-2021 Gandur    IKKE PÅ VALG 

Medlem – Ingrid Haugen 2020-2022 Faxi    GJENVALGT 

 



 
 

 
Alle valg ble gjort ved akklamasjon. 

 

14. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter 

innstilling fra valgkomitéen 
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt. 

 

15. Møtet heves 
med «takk for tilliten» fra leder Even Hedland. Takk til nye krefter som har sagt seg villig til å stille 

opp for foreningen, og takk for innsatsen til de avgående styre- og utvalgsmedlemmene.  Minner om 

at det kommer et stort lokallagsmøte i høst, med jubileumsarrangement og ekstraordinært årsmøte.  

 

 

 

 

 

Hilde Karin Skogly                                                                                 Kirsti Vik Hjerkind 
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