PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK PONNIAVLSFORENING 10.3.2018
Leder Stein Langørgen ønsket velkommen til 19 fremmøtte medlemmer. Ytterligere 2 tilkom i
løpet av sak 7.
1. Innkallingen som stod i årboka tilsendt alle medlemmer, ble godkjent.
2. Stein Langørgen ble valgt til møteleder, Nina Håkonsen til referent, Dag Ivar
Løkkemyhr og Helle Larsen til møtevitner og Sandra Davidsen og Gro Bjørke
Ingebretsen til tellekorps.
3. Leder Stein Langørgen leste styrets årsberetning.
Antall medlemmer ble etterlyst, og dette ble oppgitt til å være 330 betalende
medlemmer og at det har vært foretatt en opprydding i medlemsregisteret.
Avtroppende stambokfører Grete Damm Lyngstad leste sin beretning.
Det ble kommentert at det står ulikt antall show i de to beretningene, og det korrekte
er 14. Det er lagt vekt på at NPA-arrangementer ikke skal utkonkurrere de nasjonale,
avlsmeritterende utstillinger. Det ble også opplyst at hoppeutstillingene nå i større
grad blir arrangert mer som hingstekåringer, bl.a. med mønstring på hardt underlag.
Årsmøtet godkjente årsberetningene.
4. Regnskapsfører Inger Johanne Borge delte ut korrigert resultatregnskap og balanse i
møtet og gikk gjennom noen hovedpunkter. Det har vært større kostnader ifbm pass,
samt til avlspremiering samtidig som avlstilskuddet har falt vekk da dette nå gis mer til
nye prosjekter. Det vil bli søkt om momskompensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet i
september iht forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner,
med et håp om å få inntil kr. 114.000 som tilsvarer foreningens mva-utgifter i 2017 –
dette vil da komme i 2018-regnskapet. NPA-showene har gått med ca. 56.000 i
overskudd.
Kommentar fra årsmøtet om at momskompensasjonsmuligheten var godt fanget opp.
Revisor Nina Håkonsen leste revisjonsberetningen som også ble delt ut i møtet.
Årsmøtet godkjente deretter regnskapet for 2017 med et underskudd på kr.
74.295,98.
5. Planer for kommende år
Oppdatert oversikt over arrangementer ble lagt fram i møtet. Endringer fra det som er
trykket i årboka er foreløpig at hoppeutstilling/føllskue på Oppdal 16.6. og høstkåring i
august/september legges til samt at NPA-showet på Søve 1.7. vil utgå. Flere
arrangementer kan tilkomme. Det er også laget et balansert budsjett i hovedsak på
bakgrunn av tall fra 2016 og 2017.
6. Fastsette medlemskontingent
Styret la fram forslag om uendrede satser for 2019. Ingen andre forslag fremkom.
Det ble dermed vedtatt kontingentsats 400 for enkeltmedlem og 450 for familie.
7. Gjennomgå endringer i avlsplanen
Styret har ikke gått inn for noen endringer. Den siste utgaven ligger fremdeles til
godkjenning pga uenighet om godkjenningsansvaret ligger hos Mattilsynet eller Norsk
hestesenter, men det er akseptert fra Mattilsynet at foreningen benytter denne inntil
annen beskjed kommer.

8. Innkomne saker
Det var ikke innkommet noen forslag innen fristen 20.1.
9. Valg
Vetle Øverland presenterte valgkomiteens forslag som også hadde stått på
foreningens hjemmeside i forkant av årsmøtet.
Ingen nye forslag fremkom i møtet, alle valg ble foretatt ved akklamasjon og følgende
ble valgt:
Leder: Hilde Solberg – ny for 1 år
Styremedlemmer: Laila Hansen – ny for 2 år, Ulf Andre Simensen Hovde – ny for 2
år, Christine Reksten – ny for 1 år (da Theresa Hammer ønsket å fratre etter halvgått
periode).
Varamedlemmer (alle nye og for 1 år): 1. Merete H. Øverland 2. Sandra Davidsen 3.
Stein Klungland
Revisor: Nina Håkonsen – gjenvalg for 1 år
Nytt medlem i valgkomiteen for 3 år: Gro Bjørke Ingebretsen

Møtet ble hevet etter ca. 1 time.
Etter møtet ble det utdeling av avlspremieringer til norskfødte ponnier.
Avgåtte styremedlemmer fikk tildelt blomster og Grete Damm Lyngstad fikk blomster og
gave etter over 17 år som stambokfører.
Avslutningsvis ble Grete Damm Lyngstad utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk
ponniavlsforening og dette avstedkom stående applaus fra de fremmøtte.

Nina Håkonsen, referent
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Dag Ivar Løkkemyhr

Helle Larsen

