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Referat fra årsmøte for Viksemarkas Venner 2015  

Referent; Siri Vikse 

Møteleder; Jan Egil Alvsvåg 

 

1. Leder ønsker velkommen og åpner møtet. 

2. Referent og møteleder velges 

3. Regnskapet legges frem av kasserer og leder. Hele regnskapet legges i sin helhet på siden 

for frivillige, og vil også legges på vår offisielle side samt nettsiden når denne er klar.  

Vi har hatt en markant økning både i medlemsmasse og fjernadoptører det siste året.  

4. Valg av formann og sekretær. 

Både Anne Karin Dalva og Siri Vikse stilte til gjenvalg og ble enstemmig gjenvalgt for 

en ny et års periode. 

5. Saker fra styret; 

Siri orienterte årsmøte om fremgang i dyrevernsaken med de fire fjordingene vi har 

overtatt gjennom Mattilsynet. Vi har nå plukket ut gode kandidater til nye hjem blant 

de over 300 meldingene vi fikk på annonsen, og gleder oss til å treffe dem og finne 

gode løsninger for hestene.  

 

Siri orienterte årsmøtet om utarbeidelsen av en liste med krisehjem for fremtidige saker. 

Vi fikk mange henvendelser fra hele landet, til og med fra Sverige på fjordingannonsen. 

Vi har begynt å kontakte de som bor for langt borte eller av andre grunner ikke var 

aktuelle, men som kan være aktuelle for fremtidige saker, om de er interessert i å stå på 

vår liste over krisehjem og bli kontaktet dersom vi får inn hastesaker fra deres landsdel. 

Mye positiv tilbakemelding, vi håper vi kan opparbeide en stabil liste som kan gjøre det 

enklere for oss å si ja til flere dyrevernsaker.  

 

Siri orienterte årsmøtet om fremgangen på de nye nettsidene. Truls Dahl har vært så 

snill og hjulpet oss med de nye sidene. Det nærmer seg, og vi er veldig spente på 

sluttresultatet. De nye sidene vil ha en del funksjoner som kan gjøre vårt daglige arbeid 

enklere, og vil også ha tilkoblet en nettbutikk det vi kan selge brukt utstyr.  

 

Det ble lagt frem for årsmøtet om noen har forslag til trivselsfremmende tiltak vi kan 

gjøre sammen i stallen. Mange av oss går mye alene på vakter, for å beholde en jevn 
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base med frivillige er det viktig at vi også kan finne på ting sammen. Det ble foreslått 

flere fellestreninger, både med hest og hund.  

Vi starter derfor opp igjen med hundetreninger annen hver torsdag, detaljer legges ut 

på siden for frivillige.  

Hestetrening (klikker) er avtalt til annenhver onsdag og fredag. Dette annonseres også 

på siden for frivillige. I utgangspunktet holder vi treningene fra kl 16.00, men dette kan 

forandre seg. 

Det presiseres at dette er egentrening, og ikke et kurs med undervisning, men vi hjelper 

selvfølgelig hverandre hvis vi kan. Det vil alltid være et medlem fra styret på hver 

trening som er ansvarlig for at alt er i orden etter hver trening og som er tilgjengelig 

hvis dere lurer på noe.  

 

6. Saker fra medlemmer; ingen 

 

7. Styrets sammensetning 12.02.2015. 

Leder; Anne Karin Dalva 

Sekretær; Siri Vikse 

Kasserer; Elina Jøsang Nilsen 

Medlemmer; 

Stine Hovland 

Ståle Østrem 

Jan Egil Alvsvåg 

Vara; 

Johanne Margrethe 

Gro Elisabeth Stømø 

 

Takk til alle som deltok på årsmøtet!  

 

 


