
 

Referat fra ÅRSMØTE 2020 
Tid: Lørdag 29. august 2020  kl 13.00 

Sted: Big Dream Arena, Bjørkelangen 

 

Antall tilstede: 8, og 3 på video. 

Årsmøtet har blitt utsatt to ganger i 2020 på grunn av covid19-pandemien. 

 

1. Valg av møteleder og referent 

Anette Hallert Andreassen ble valgt som møteleder, Marianne Seland som referent. 

 

2. Godkjenning av innkallingen 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

 

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede 
Klubber representert, og antall stemmer: 
Versatile Western Riders  1 
Silverado Western Riders  3 
Rogaland Western Klubb  2 
Hedmark Western Riders  1 
Hadeland Western Riders  1 
Follo Western Riders  1 
Totalt 9 stemmer 
 

4. Valg av tellekorps 
Maria Vilster ble valgt til å telle stemmer. 

 
5. Valg av to personer til å underskrive protokoll 

Tina Selland og Lindy A. Hansen skriver under protokollen. 
 

6. Styrets årsberetning 2019 og regnskap 

Møteleder leste opp årsberetningen, siden presidenten hadde litt dårlig lyd fra videomøte. 

Kasserer la fram regnskapet. WRAN gikk underskudd i 2019. Størstedelen av det skyldes en stor 

advokatregning. Underskuddet var på kr 18 644,31. Foreningen hadde kr 47 304,15 ved årsskiftet. 

 

 



 

7. Revisors beretning 

Regnskapet for 2019 er ikke revisorgodkjent, siden revisor gikk bort tidlig i 2020. Det er ikke noe 

formelt krav til at regnskapet må godkjennes med revisor. Styret har hatt regnskapet til gjennomsyn. 

Årsmøtet godkjenner regnskapet uten innvendinger. 

 

8. Ansvarsfrihet for styret 

Årsmøtet erklærte ansvarsfrihet for styret. 

 

9. Fastsettelse av kontingent for 2021 

Styret foreslo å videreføre samme kontingent som tidligere. 

Hovedmedlem: kr 150 

Familie: kr 200 

Junior: kr 100 

Styrets forslag ble vedtatt uten innvendinger. 

 

10. Valg 

John Anders Johnsrud og Tina Selland har fungert som valgkomite. Tina la fram valgkomiteens 

forslag, og det ble enstemmig vedtatt.  

Verv Styret 2020 

President Annette Hallert Andreassen 

Visepresident Christina Landewall 

Sekretær Marianne Seland 

Kasserer Marianne Stene 

Styremedlem Jannicke Fundingsland 

Styremedlem Levi Veidemo 

Styremedlem Maria Vilster 

Vara styremedlem Simone Hornsletten 

Vara styremedlem Tina Selland 

Årsmøtet takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen. Spesielt takker vi Ine Barkved, Tone 

Svendsen og Elisabeth Furuseth Hansen for mange års innsats i styret. 

 

11. Innkomne forslag 

Silverado Western Riders hadde meldt inn en sak om krav til veterinærbesiktigelse før stevne i timed 

events. Forslaget gikk ut på å fjerne krav til veterinærbesiktigelse i alle stevner lavere enn A- og B-

stevner. 

Forslaget ble diskutert, og endte med avstemning om følgende: 

Skal alle hester gå gjennom vet-sjekk på alle stevner fra D og oppover? Dette forslaget ble vedtatt, 

med 8 mot 1 stemme. Regelboka vil bli endret. Forslaget innebærer at dagens praksis formaliseres, 

og vil være en innstramming i forhold til gjeldende regelverk. 

 

 

 



 

Forslag under møtet som nytt styre oppfordres til å jobbe videre med: 

• WRAN lager et forslag til regnskap for stevne. Bør inngå i stevnelederperm, og kunne lastes 

ned fra nettside.  

• Styret bør ha bedre fordeling i arbeidsoppgaver. Styret diskuterer det internt. 

• Komiteer bør få ansvaret for gjennomføring av arrangementer. Det er behov for å gjennom 

komiteene, inkl kvegkomiteen, slik at de fungerer etter hensikten. 

• Norgescup har gått ut, men vi ser etter noe som kan erstatte det. High point er lite kjent og 

holdes ikke oppdatert underveis. Det kan kanskje fungere med mer PR.  

• Sponsor: enkelte sponsorer, f.eks. banker, støtter egne kunder. WRAN sjekker med vår egen 

bank. 

• Terminlisten bør komme tidligere. Sjekk gamle regler om stevneinnmelding bl.a. 

• Fadderordning for nye westernryttere? Kontaktperson som kan svare på spørsmål mv 

• Stygg riding ved timed events: bør kunne dømmes som 0 tid (no time). Sjekk med regelboka, 

legg inn nødvendige endringer. 

 

Kontrollert og underskrevet av 

 

Tina Selland    Lindy A. Hansen 


