
 

ÅRSMØTE 2014 

 

          Dato 01.03.2014 

Fra møte (tittel) Årsmøte i Versatile Western Riders   
Møtedato og tid 01.03.2014 Ref./Sekretær Henriette Nordskog 
Møtested Furulund Kro Sign.  

 

SAKER 
Punkt Tema/Konklusjon 
1 Marianne er møteleder 

Henriette er referent. 
Gry og Rolf underskriver protokollen. 
Det var 6 stemmeberettigete medlemmer tilstede. 

2 Årsberetning: Marianne har skrevet en god årsberetning. 
 

ÅRSBERETNING FOR VERSATILE WESTERN RIDERS 2013 

Foreningen har i 2013 hatt 28 medlemmer, hvorav 19 hovedmedlemskap. 

Det er avholdt 3 styremøter i løpet av 2013. To planlagte møter ble avlyst. Aktiviteten på 

epost har vært relativt stor i perioder for å kompensere. 

Årsmøtet ble avholdt på Solstad Gård i Vestfold 26. januar 2013. Etter årsmøtet fortsatte 

vi med en like hyggelig årsfest. 

Klubben har sendt representanter til WRANs årsmøte, og til formannsmøtet. 

I februar prøvde vi oss på filmkveld i Drammen. Ikke mange møtte, men hyggelig å se 

instruksjonsvideoer om western sammen. 

Klubben sendte fire medlemmer på ringsteward-kurs hos WRAN. Disse var Gry Lien, 

Marianne Seland, Janne Lunde, Halvor Hornkjøl og Ida Nerby. 

Helgen 27.-28. april hadde vi clinic og stevne på Gunnerud gård ved Drammen. Lørdag 



hadde vi clinic med Christina Landewall som instuktør. Søndag inviterte vi til D-stevne. 

Dette var klubbens første stevne ut over «prøve på»-stevner. Vi prioriterte klasser for 

nybegynnere og «prøve på»-klasser. Det var ikke så mange startende, men for det store 

flertallet var dette første gang i western-konkurranse. 

I juni var vi en liten gruppe fra Drammen som var en dag og så på Norway Open sammen. 

På forespørsel fra foreningen Gypsy Horse Norge, holdt vi oppvisning / 

pauseunderholdning på foreningens arrangement / utstilling på Klosterskogen travbane 

11. august. Vi viste roping, reining og trail, i tillegg til en kosakkoppvisning (Niclas, Halvor, 

Marianne, Rolf, og Roar fra Notodden). Flere medlemmer stilte i tillegg som 

banemannskap og andre praktiske oppgaver. Det var sendt ut invitasjon til tur søndag, 

men ingen påmeldte. 

I samarbeid med Follo Western Riders, Hedmark Western Riders og Wild East Ropers 

planla vi å arrangere Østlandsstevne 5.-6. oktober 2013. Stevnet ble dessverre avlyst pga 

for få påmeldte. 

Også i år var flere av klubbens medlemmer på Ranch Horse Classic på High Chaparral i 

Sverige i juni. 

Noen av klubbens medlemmer har og deltatt på Ropingclinics i løpet av året. 

Flere medlemmer, særlig Nancy og Gry, har jobbet for å arrangere kurs og 

treningssamlinger. Flott initiativ, vi håper på fortsatt innsats, og oppfordrer alle til å slutte 

opp om slike gode initiativer. 

2013 var på mange måter et bra år, blant annet har vi endelig klart å avholde et stevne. 

Aktiviteten sank dessverre på høsten, men vi satser på ny giv i 2014. 

Drammen, 12. januar 2014 

Styret i VWR   

ved president Marianne Seland    
3 Regnskap blir vist på prosjektor, og legges ved årsmøtereferat ved utsending. Revisor 

anbefaler at det lages budsjett og mer oversiktlig regnskap for stevner. Ellers har ikke 
revisor merknader til regnskapet. 
 
Klubben har fremdeles mange sløyfer. Klubben har en kasse med stevneartikler samt en 
kasse med kioskartikler Det burde lages et oppsett som lett kan brukes på stevner slik at 
det blir enklere å ha oversikt. Se vedlegg for fullstendig regnskap. Utgiftene er høye på 
grunn av innkjøp av en del sløyfer. 

4 Ansvarfrihet for styret ble gitt. 
5 Styret blir valgt som vist under. 

 
VALG 2014 



Årsmøtet valgte følgende til nytt styre: 

Verv 2013 periode Forslag 2014  

President Marianne Seland - Marianne Seland Ikke på valg 

Visepresident Rolf Therkelsen 2 år Gry Anett Lien  

Sekretær Henriette Nordskog - Henriette Nordskog Ikke på valg 

Kasserer Ida Marie Nerby 2 år Rolf Therkelsen  

Styremedlem Halvor Hornkjøl 1 år Janne Lunde  

Varastyremedlem Gry Anett Lien 1 år Rikke Fiskum  

Varastyremedlem Kurt Michaelsen 1 år Siw Kelly Magelssen  

Valgkommité Nancy Michaelsen 1 år Niclas Svedenvik  

Valgkommité Malin Skyer -   

Valgkommité Niclas Svedenvik 1 år   

Revisor Øyvind Seland 1 år Øyvind Seland  

Siw Kelly går inn som varamedlem. 

Styret bør finne en som kan representere klubben i WRAN, fortrinnsvis ved å sitte i 

WRANS styre 

Vi trenger 2 kandidater til valgkomiteen, ihht nye vedtekter. Styret gis fullmakt til å fylle 
ut valgkomiteen. 

6 Fastsettelse av kontingent for 2015: Foreslag om at den blir stående. Junior: 200,- Senior: 
350,- Familie: 400,- Forslag om å legge til et støttemedlemskap. Styret undersøker 
muligheten for støttemedlemskap til neste årsmøte.   

7 Innspill til WRANs årsmøte 2014. 
8 Diverse: Siw Kelly kan gravere glass (alt som er gjennomsiktig) til premier. 

Siw Kelly sjekker pris på sløyfer hos Hooks. Høre med Janne om trykk på tekstiler som 
vester etc. Ainas Wallstickers på Facebook. Siw Kelly kan skaffe en sponsor. Vi kan legge 
inn reklame på hjemmesiden og på stevner, facebook sider. Trenger walkitalkier og 
lydanlegg til stevner. 

 

Kontrollert og underskrevet av 

Gry Anett Lien Rolf Therkelsen 

……………………………… ………………………………. 


