
 
 

 

PROTOKOLL  

Årsmøte i Norsk Islandshestforening  

lørdag 19. mars kl. 14.00.  

på Clarion Gardermoen hotell  

 

 

1. Leder ønsker velkommen 
Leder Even Hedland ønsker velkommen til alle.  

 

2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen 
Dirigent: Gro Johansen, valgt ved akklamasjon  

• To referenter: Hilde Widerberg og Anine Lundh, valgt ved akklamasjon  

• To til å underskrive protokollen: Thom Jarle Dahl fra Saga og Hege Thorsbye Andersen fra 

Hrimnir.   

• Tellekorps:  

 

3. Godkjenning av fremmøtte representanter 
47 stemmeberettigede fra 17 klubber. 

Godkjent. 

 

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

Godkjent. 

 



 
 

 

5. Leders oppsummering av året 
Even Hedland holdt tale. Han takket æresmedlemmer og ansatte, samarbeidspartnere, 

tillitsvalgte og medlemmer ellers, og uttrykte glede over at vi endelig kan ha fysisk årsmøte. 

Medlemstallet er på vei oppover. Et flott 50-årsjubileum ble vel gjennomført i året som gikk. 

Ellers har kommunikasjon stått i fokus, med ny nettside, fortsatt Forum og tilgang til 

www.tølt.no for medlemmene. Utvalgene har jobbet godt sammen om mange prosjekter og 

arrangementer i året som gikk.  Det har også vært økning i antall fødte føll. Behov for å få på 

plass flere dommere innen både avl og sport. Både bredde og topp må ivaretas. Takk spesielt 

til hovedsponsorene våre. Takk for 14 år som leder, fordelt på 2 perioder.  

 

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

a.  Styret 
Godkjent. 

 

b.  Utvalg for dommer og utdanning 
Godkjent 

 

c.   Utvalg for barn, ungdom og fritid 
Godkjent 

 

d. Utvalg for avl 
Godkjent 

 

e. Utvalg for sport 
Godkjent 

 

7. Behandle regnskap for 2021 
Even Hedland presenterte regnskapet avdelingsvis, og balanse for foreningen. 

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

http://www.tølt.no/


 
 

 

underskudd på kr 119.600,- (mot et budsjettert underskudd på 324.000 kroner).   

Regnskapet er godkjent.   

 

8.  Revisjonsberetning fra revisor 
Gro Johansen leste opp 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 leser opp beretningen som konkluderer med at 

generell drift av NIHF har foregått i samsvar med gjeldende årsmøtevedtak. Godkjent. 

 

10. Behandle forslag og saker 
Det er ingen innkomne forslag fra lokallag.  

Styret har fremmet følgende forslag:  

1. Opprettelse av sponsorkomité bestående av 2 personer 

NIHFs lov § 17 første ledd nr. 9 bokstav f) skal lyde: 

f) Sponsorkomité, bestående av leder og ett medlem. De 2 medlemmene har begge 

en funksjonstid på 3 år, men slik at de ikke er på valg samme år. 

Gjeldende § 17 første ledd nr. 9 bokstav f), g) og h) blir bokstav g), h) og i). 

Overgangsregel: Når Sponsorkomitéen velges for første gang, velges medlemmet for 

2 år og lederen for 3 år.  

Begrunnelse: Sponsorarbeidet er såpass viktig og krevende at man bør sikre at det 

gis tilstrekkelig oppmerksomhet og profesjonell oppfølging, uavhengig av hvem som 

til enhver tid utgjør NIHFs styre.  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 



 
 

 

2. Medlemsfordelene skal ikke lenger fremgå av NIHFs lov 

NIHFs lov § 4 fjerde ledd skal lyde:  

(4) Medlemskap i lokallag i NIHF er personlig. Kontingenten skal samsvare med 

minimumsbeløpet fastsatt av overordnet organisasjonsledd. Medlem i NIHF blir en 

enten som hovedmedlem eller familiemedlem i et lokallag. Alle enkeltpersoner er 

hovedmedlemmer. Dersom flere personer i en familie bor under samme tak, må 

minst ett medlem være hovedmedlem, mens de øvrige er familiemedlemmer. 

Begrunnelse: Hvilke medlemsfordeler NIHF kan tilby, vil avhenge av hvilke avtaler 

foreningen greier å forhandle seg frem til med ulike eksterne parter. Det gir lite 

fleksibilitet dersom enkelte konkrete medlemsfordeler er fastsatt i loven. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

11. Fastsette medlemskontingent for 2023 
Medlemskontingenten er foreslått uendret for 2023 til kr 800,-/100,- for hoved/ 

familiemedlem.  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

12. Vedta budsjett for 2022 
Even Hedland gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2022, med informasjon fra 

utvalgene/avdelingene og for NIHF som helhet. Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 

 

13. Valg 
Valgkomitéens innstilling, mars 2019: 

Verv   Kandidat   Valgperiode   Lokalklubb Merknader 

Leder:   Heidi J. Andersen  2022-2023   Gandur  NY - Valgt  

Nestleder:  Anders Flemmen  2022- 2024   Vestnes  NY - Valgt  



 
 

 

Sekretær:  Hilde Widerberg  2021-2023   Hekla   IKKE PÅ VALG  

Vara:   Jan Petter Reiersen  2022-2023   Stormur  GJENVALGT  

Utvalg Avl:  

Leder:   Marit Glærum  2022-2024   Hlynur   NY/Gjenvalgt  

Medlem:  Silje Sandal   2022-2024   Sleipnir  NY – valgt  

Medlem:  Rasmus B Jensen  2022-2024   Hekla   Ny – valgt   

Utvalg Barn Ungdom og Fritid:  

Leder:   Kari Egelandsdal  2021-2023   Hrimnir  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Ragnhild Rekanes  2021-2023   Hørdur  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Camilla Onshus  2022- 2024   Hrimnir  NY - valgt 

Medlem/Ungdomsrepresentant: Tormod Bryn 2022-2023  Villingur  NY - valgt  

Utvalg Dommer og Utdanning:  

Leder:   Ine Smedbakken  2022-2024   Gandur  GJENVALGT  

Medlem: Inger-Lise Fosmo Faksvaag 2021-2023   Sleipnir  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Tina Oppen   2022-2024   Stormur  GJENVALGT  

Utvalg Sport:  

Leder:   Mari Soot Kristiansen 2021-2023   Villingur IKKE PÅ VALG  

Medlem: Torunn Nordvik Kvande  2021-2023   Gloi   IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Aasa Kristin Sandøy  2022-2023   Sleipnir  NY – valgt   

 

Valgkomité:  

Leder:  Gry Anette Lie Sørensen  2021-2023   Arvakur  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Gunn Iren Larsen  2021- 2024   Vestnes  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Geir Birkenes   2022-2025   Gladur  NY – valgt  

Vara:   Tom Jarle Dahl  2022-2023   Saga    GJENVALGT  

 

Kontrollkomité:  



 
 

 

Medlem:  Morten Møller  2021-2023  Gandur  IKKE PÅ VALG  

Medlem:  Tone Kolnes   2022-2024  Faxi   NY – valgt  

 

Sponsorkomité 

Leder:   Even Hedland  2022-2025 Gladur  Ny - valgt 

Medlem Øystein Thoresen 2022-2024 ?  Ny – valgt 

 

 

14. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter 

innstilling fra valgkomitéen 
Valgkomitéens innstilling om uendret godtgjørelse ble vedtatt. 

 

15. Møtet heves 
Med overrekkelse av lederklubbe fra Even Hedland til ny nestleder Anders Flemmen i ny 

leders sykefravær. Ine Smedbakken rundet av møtet med blomsterutdeling til avtroppende 

utvalgsleder Ingeborg B. Steinsdottir (ikke tilstede) og til avtroppende leder Even Hedland. 

Hun holdt tale til Even, som hun beskrev som handlekraftig, hjelpsom og lojal, med ørneblikk 

og stort kontaktnett. Også NRyF hilste til Even og takket for samarbeidet.  

 

 

 

 

Thom Jarle Dahl                                              Hege Thorsbye Andersen 
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