Referat fra styremøte i NPA 5. september 2013
Sted: Marché, Lier
Tilstede: Tone, Inger, Ingebjørg, Grete, Stein, Ole, Hilde, Hans
Referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader.
34/13 Vallermyrene 26.-27. oktober: Forutsetningene for showfinalene var annerledes når reglene
ble laget etter fjorårssesongen. Siden det i år så langt ligger an til bare halvparten så mange
show som i fjor ønsker styret å åpne for at både reservechampion og føll med gull fra
eksteriørbedømmelsene er å betrakte som kvalifiserte. Ole tilskriver aktuelle kandidater om
dette. Likeledes er det ønske om et komplett NPA-show i forkant av finalene. Det ble derfor
gjort vedtak om endringer for denne helgen. Lørdag 26. okt. arrangeres NPA-show med
rideklasser og sprangklasser. Søndag 27. okt. arrangeres treårstest og showfinaler.
Arrangementskomité for helgen er Inger Mehren, Hilde Solberg, Ingebjørg Jahr og Ole
Indresæter (komitéleder).
24/13 Det ble ny gjennomgang av regler for NPA-show. Revidert materiale blir renskrevet av Tone
og Hans i samarbeid og distribuert til styrets medlemmer for kommentarer og evt. bekreftelse.
33/13 Etter anmodning fra stambokfører ble saken om showdeltakelse av utenlandske ponnier uten
NPA-registrering behandlet på nytt.
Vedtak: Resultatene fra welsh-showet ble vedtatt offentliggjort på forrige møte, og ble deretter
presentert på hjemmesiden. Showets resultater blir derfor uendret. Siden ponniene ikke var
registrert hos NPA på showtidspunktet blir det ikke skrevet inn noe dommerkort for disse i
registeret, selv om de på et senere tidspunkt blir registrert. Uregistrerte ponnier kan ikke
kvalifisere til showfinaler, kfr. finalereglementet. Reglene gjelder også for det gjeldende
show. Vedtaket ble gjort med 3 mot 2 stemmer. Grete Lyngstad, Hilde Solberg og Ole
Indresæter fratrådte under behandlingen.
37/13 På forespørsel fra Trine Feldmann ble det gitt anledning til innkjøp av materiell for dekor og
gjenbrukspynt ved arrangementer, slik som show, kåring, finaler osv. oppad begrenset til kr
4 000,-.
38/13 I tillegg til eventuelle saker fra medlemmene ønsker styret at følgende saker skal debatteres
på medlemsmøtet i november:
Synspunkter om raserepresentasjon, etter forslag fra Ingebjørg
Skille eksteriør og bruk i bedømmelsen, etter forslag fra Hilde
Artikkel om møtet blir lagt ut på hjemmesiden samtidig med utgivelsen av PN.

39/13 Stambokfører har tatt et nytt initiativ for å få etablert en carnet-ordning for foreningens
medlemmer ved reise til utenlandske show. Det er nå kommet et gjennomslag i
forhandlingene, og Grete forventer nå fastsettelse av dato for kontraktsmøte om ordningen.
Styret ble orientert om framdrift og detaljer vedr. etablering av ATA-Carnet.
Ref. Hans

