Referat fra ÅRSMØTE 2022
Tid: Søndag 13. mars 2022 kl 19.00
Sted: Nettmøte pga korona-pandemi
Antall tilstede: 21
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
Follo Western Riders
2
Wild North Ropers
1
WR Møre og Romsdal
2
Hadeland WR
1
Totalt 13 stemmer
4. Valg av tellekorps
Jannike Fundingsland og Maria Vilster ble valgt til å telle stemmer.

5. Valg av to personer til å underskrive protokoll
Annette Andreassen og Tommy Molina skriver under protokollen.
6. Styrets årsberetning 2021 og regnskap
Presidenten leste opp årsberetningen. 2021 ble også preget av mindre aktivitet på grunn av korona.
Silverado, HEWR og Rogaland holdt likevel stevner. Det ble avholdt mange treninger utover høsten.
High point er ikke klart til årsmøtet, men vil bli annonsert på WRANs nettside i morgen. Premier vil bli
sendt til vinnerne.

Kasserer la fram regnskapet. WRAN hadde et resultat på kr 17395,95 i 2021. Foreningen hadde kr
72793,04 ved årsskiftet.

7. Revisors beretning
Revisor har gått gjennom regnskapet, og leste opp revisors beretning. Revisor anbefaler at WRAN
utarbeider en mal for innmelding av kontingenter for å gjøre det mer oversiktlig.
Årsmøtet godkjenner regnskapet uten innvendinger.
8. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet erklærte ansvarsfrihet for styret.

9. Fastsettelse av kontingent for 2023
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
Det var to kandidater til presidentvervet. Maria Vilster ble valgt med knapt flertall.
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Styret 2022
Maria Vilster
Christina Landewall
Marianne Seland
Cecilie Brobak
Jannicke Fundingsland
Levi Veidemo
Kathinka Sandvold
Sarha Ingvaldsen
John Anders Johnsrud
Ida Pettersen
Anette Andresen

Det var ingen som ønsket stille som revisor under årsmøtet. Årsmøtet gir nytt styre fullmakt til å
skaffe til veie revisor, eksternt om nødvendig.
Kvegkomité: Tommy Molina ble valg inn i kvegkomiteen, slik at den nå består av John Anders
Johnsrud, Christina Landewall og Tommy Molina
11. Innkomne forslag

Versatile Western Riders hadde meldt inn spørsmål om kvegkomiteen og kveglisenser. Mange som
har betalt lisens har ikke fått bevis i form av kort. Kortene er dyre, og Styret foreslår å lage en digital
liste som kan ligge på nettsiden isteden. Kvegkomiteen tar det opp, og sjekker også om det er ok for
WRAS.
Saker fra styret:
I ny regelbok går man til Open-klasser når man har 3 high points i aktuell gren. High point-lister blir
lagt ut på nettsiden.
Maler for klubbenes årlige tilbakemelding til WRAN utarbeides og legges på nettsiden.
Frister for klubbene må også inn i malen. Frist for betaling er pr. nå 20. februar etter vedtektene.
Forslag om å flytte fristen nærmere årsmøtet ble nedstemt.
Informasjon om klubbene på nettsiden til WRAN: Hver klubb må sjekke hva som står om deres klubb,
og evt. gi beskjed om ønskede endringer. Det samme gjelder annen informasjon og nyhetssaker
klubbene ønsker å få på nettsiden.
Stevnedatoer og terminlisten: WRAN ønsker at klubbene melder inn omtrent når de har tenkt å ha
stevner i kommende år så tidlig som mulig, og helst før nyttår. Det trenger ikke å være nøyaktig dato.
WRAN ønsker å legge ut terminliste tidligere.
Dommerseminar: Bør avholdes igjen, slik at dommere og ringstewarder / scribes kan diskutere og gå
gjennom ny regelbok. Helst før stevnesesongen begynner. Klubbene kan søke tilskudd for å sende
folk på kurs. Dommerseminaret bør være åpent for stewarder.
Steward: Styret har jobbet med det, og håper å få til en nettbasert opplæring med veterinær snart.
Forslag fra årsmøtet om at stewarder også blir med på dommerseminaret. Det gir opplæring i
regelverk, samtidig som man kan avklare roller bedre.
Ropingdommere: har hatt egen opplæring tidligere. Det har vært diskutert tidligere hva som skal til
for å holde seg oppdatert, og hvor mye opplæring man må ha for å dømme f.eks. NM. Kan man evt.
godkjenne en dommer for Timed events? Diskusjon ang bedømming av barrel race. Styret må
vurdere om de skal arrangere en egen samling om timed events, eller om det bør inngå som en del av
dommerseminaret.

Kontrollert og underskrevet av

Annette Andreassen

Tommy Molina

