
 
 

Referat VIHF styremøte 8.  14.12.2022 
Sted: Teamsmøte 

Kl 21:00-22:30 

Møtte: Stigur, Ingvild, Mona Helen, Bjarne, Kjersti, Thea, Maria, Ingrid Marie og     
Finn-Helge 

 

 
 Midtnorsk WR-Sport 

o 19-21 mai 
o Dommere: 

 Nasjonaldommere  
 Leif Arne 
 Elisabeth (Skal ri selv) 
 Stigur (Skal ri selv) 
 Vi ønsker Hanne Bjørkøy, FHS spør. 

 FEIF-Dommere 
 Petur 
 Hulda (hoveddommer) 
 Gudmundur  
 Stigur avtaler videre for å få på plass følgende 

o Avtale reisekost/opphold/dømmekostnad med 
dommere på forhånd 

o Ingvild skaffer billetter. 
Vurdere om vi skal ha dommere som ikke kan dømme alt? Må konkludere til 
neste styremøte om vi skal gå for flere nasjonaldommere utenfra. 
 

 Stevneleder: 
Styret må velge stevneleder. 
Leder hadde på forhånd spurt Anders Magne Flemmen om han 
er villig til å ta på seg dette. Han bekrefter ja. 
Styret hadde en grei diskusjon rundt aktuelle kandidater og 
valgte Anders Magne Flemmen som også har erfaring fra NM 
2021. Vi diskuterte også at det er behov for å få flere som kan 
tilegne seg nødvendig kunnskap for å kunne ta på seg 
sekretariatarbeid og stevnelederrollen. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 Medlemsmøte jan/febr-2023 
o Styret ser fordel med å ha dette tidlig før sesongstart. 

For å få flest mulig til å delta så satser vi på en interessant foreleser. 
Viktig å få innspill fra medlemmer om ønske av aktiviteter som savnes 
og som vil få foreningen mer attraktiv for alle typer medlemmer. 

o Veterinær Oddvar Enerstvedt har sagt ja som foredragsholder som 
varer ca 2 timer 

o Start kl 18:00 med tema/foredrag 
o Forslag på pris medlem 200,-/ ikke medlem 400,- 
o FHS kontakter Oddvar og avtaler 

 
 
 
 

 Oppstalling vinteren 2022/2023 
o Det er kun Stigur som har forespurt om oppstalling 
o Han vil ha 6 hester oppstallet 
o I tillegg til sine tre hester har han tre unghester til innridning. 
o Det ble stilt spørsmål om dette kan oppfattes som næringsvirksomhet. 

Stigur bekrefter å ha inngått avtale med oppdretter om å være 
andelseier i alle tre hestene. 
Styret konkluderte med at oppstalling da er innenfor VIHF regelverket. 

o Dette gir oss en månedlig inntekt på 7200,- 
o Vi får også daglig tilsyn på anlegget 
o Leieperioden startet fra og med desember 2022 

 
 
 

 Kameraovervåking av anlegget 
o Anleggsleder melder at det ha forvunnet sekker med sagflis. 
o Vi sjekker lover og regler for eventuelt å henge opp kamera. 
o Er det innenfor loven så skal styre vurdere å sette opp dette. Inne i stall 

og ved ankomst/framside. 
 
 

 
 
 

 


