
Referat Styremøte i Norsk Ponniavlsforening.  

Møtet holdes over Skype, Torsdag 28.06.2018, Klokken 20:00.  

 

Deltakere: Hilde, Iselin, Christine, Laila, Sandra, Siv og Ulf.  

 

 

 Sak 1: Referat fra forrige Styremøte 

 

Referatet godkjennes med små endringer.  

 

 Sak2: Arrangementer/Salmonella Status.  

 

På grunn av utbrudd av Salmonella og ukontrollert smittekilde ble Leder, Showkoordinator 

og arrangører enige om å avlyse både Shetlandsshowet og Welshshowet.  

Det er opp til arrangører om de ønsker å arrangere showene på en senere tid i år.   

 

 Sak3: 3-års test/ Bruksprøvedag på Vallermyrene 

 

Det ble diskutert priser og det ble bestemt at vi går ut i fra de prisene som tidligere er satt 

samme år.  

(Bruksprøve:  500,- for medlem, 550,- ikke medlem. 

 3-års test: 800,- for medlem, 1400,- ikke medlem)  

Vi synes det er viktig at det skal være gode fordeler ved å være medlem.  

 

Christine, Sandra og Laila hadde mulighet til å være tilstede under arrangementet.  

 

Det ble bestemt at det blir arrangert NPA-Show Lørdag og 3-års test og bruksprøvedag 

Søndag.  

Propper til begge dager lages snarest og legges ut på websiden.  

 

 

 Sak 4: Høstkåring 23. Sept.  

 Siv ordner proposisjoner og legger ut på websiden.  

 

Veterinær:  

Å holde veterinær under kåringene har vist seg å være ulønnsomt for NPA. Dette fordi de 

aller fleste nå kommer med en attest som er tatt på forhånd. 

Styret diskuterte seg frem til at det skal være mulig å få hingstene veterinærsjekket på stedet 

under en hingstekåring, men da må hingsteeier dekke de faktiske utgiftene selv.  

 

 

 Sak 5: Reglement.  

 

Det er alltid gjeldende reglement som gjelder. Flere er ikke oppdatert, er uryddige. Noe 

samsvarer ikke. Tømmekjøring med hinder må ha regelverk da det er blitt finalegrein.  

Sandra ser på det med brukskoordinator. (?)  



 

Alle kvalifiseringer til Finalen skal skje etter gjeldende regelverk.  

 

 Sak 6: Økonomi 

 

Det kom forslag om diettgodtgjørelse til Dommere. Styret diskuterte seg frem til at de ønsker 

en grense på 400,- i diettgodtgjørelse.  

 

 Sak 7: NPA sin representant til Representantskapet ved Norsk Hestesenter. 

 

Grete D. Lyngstad ønsker ikke lenger å sitte i representantskapet hos Norsk Hestesenter. Hun 

foreslo Stein Langørgen. Stein er forespurt.  

 

 

 Sak 8: Invitasjon fra Stavsmarten 

 

Vi er invitert til å holde stand og ha med ponnier under Stavsmarten på Stavsplassen, 

Tretten.  

Dette synes vi er et fint tilbud. 

Christine spør aktuelle kandidater (?)  

 

 Sak 9: Neste Styremøte 

Komiteen for Jubileumsutstillingen vil gjerne legge frem det de har kommet frem til hittil og 

vi ønsker derfor at det kan legges frem i forbindelse med neste styremøte.  

 

 

Møtet hevet klokken 22:30  

 

Neste møte: Ubestemt. 

 

Referat: Ulf Andrè S. Hovde.  


