Referat fra styremøte i NPA 25. april 2013
Sted: Høvik kontorsenter, Lier
Tilstede: Tone, Stein, Grete, Inger, Ingebjørg, Ole, Linda og Hans
Referat fra forrige møte ble godkjent med korreksjoner til saksnr. 12, 13 og 14 som er
lagt inn i opprinnelig referat, se ny versjon av referat fra 14. mars.
19/13 Styret er av den oppfatning at årets hingstekåring på Starum kunne vært gjennomført
på en bedre måte. Det gjelder gjennomføringen av mønstring på hardt underlag,
baneforholdene ved bruksprøver for 3-årsklassen og ujevn mannskapsfordeling blant
dommerlagene. Det siste resulterte i unødvendig tidsbruk og dobbeltdømming. Under
løshopping i det lille ridehuset ble ikke avstanden mellom hindrene justert i forhold til
mankehøyde og steglengde, selv etter ønske fra utstillerne. I det store ridehuset var
det til dels betydelige forsinkelser. Når speakertjenesten ikke er hørbar i gjestestallene
ble det vanskelig for utstillere å forberede seg til mønstring i riktig tid.
20/13 Reglementet for NPA-show trenger revisjon. I revidert utgave skal det legges til en
mulighet for å kunne invitere andre raser til show. Ole legger fram forslag til neste
møte.
21/13 Styret diskuterte fordeler og evt. ulemper ved høstkåring. Stein summerer
argumentene og lager utkast til brev med forslag.
22/13 I NHS’ vedtekter er det aldersgrense på 70 år for å kunne velges til styrearbeid,
representantskap og komitéer . NPA finner dette urimelig, da det gjerne er ved denne
alder at mange i dag er på sitt mest kunnskapsrike ved siden av opparbeidede
erfaringer. NPA ønsker å fremme forslag om å fjerne aldersgrense fra vedtektene.
23/13 I forkant av årets kåring så styret seg nødt til å vedta en endring av registreringsreglene
i forbindelse med mulighet for at en påmeldt hingst kunne være bærer av et arvbart
gen for myotoni. Styret ser nå at en endring av registreringsreglene ikke dekker alle
sider av saken og ønsker at gentest før avlsgodkjenning skal inngå i avlsplanen så snart
som mulig.
Ref. Hans

