
Referat fra styremøte i NPA 25. juli 2013 
 

Sted: Marché, Lier  
 

Tilstede: Tone, Linda, Inger, Ingebjørg, Grete, Stein, Ole, Hilde, Hans 
 
 Referat fra forrige møte ble godkjent.   Styret mottok 2 dager før møtet de renskrevne 

showreglene som ble vedtatt på møtet i mai.  Det blir ny gjennomgang av disse reglene på 
neste møte. 

  
31/13 Stambokfører ønsker at tilbudet på ”Min side” på hjemmesiden utvides med mulighet til å 

lage navnskilt til egne ponniers stallbokser.  Hans bestiller denne jobben hos kkp. 
 
32/13 Under sentralutstillingen viste en ponnieier svært dårlig oppførsel både i og utenfor ringen.  

Dette har også skjedd tidligere, og styret vil derfor varsle denne i brev at det ikke må skje 
igjen.  Ved gjentakelse i framtiden vil ponnieieren bli erklært uønsket ved NPAs 
arrangementer. 

 
33/13 Under welshshowet 29. juni deltok 3 ponnier som ikke hadde sin registrering i orden, en av 

disse hadde heller ikke med seg pass.  Showets katalog var ikke tilsendt stambokfører.  Med 
bakgrunn i dette ønsket styrets leder å annullere showet, subsidiært slette resultatene for de 
ponniene som ikke var registrert etter reglene.  Stambokfører ba styret om å slette de 3 
ponnienes resultater. 

Vedtak: Showet opprettholdes og de 3 ponniene som ikke var registrert etter reglene får sine 
resultater offentliggjort.   Showet arrangør blir tilskrevet om at handlingen var ureglementert 
og at reglene må følges ved kommende arrangement.  Vedtaket ble gjort med 4 mot 1 
stemme.  Utstillingskoordinatoren fratrådte ved stemmegivning.  Styrets leder stemte mot. 

 I etterkant av møtet har stambokfører sendt brev til hver av styrets medlemmer og bedt om 
fornyet behandling av saken. 

 
34/13 Årets kvalitetsbedømmelse, 3-årstest og showfinaler legges til Vallermyrene Ridesenter 

helgen 25.-27. oktober.  Hilde tar ansvar for endelig bestilling av anlegget.  Det ble vedtatt å 
ikke benytte fremmedrytter ved bedømmelsen.  Likeledes skal kjøring være et alternativ til 
ridning. I kjøring vil inngå de samme momentene som ved de offisielle bruksprøvene, med 
unntak av for- og fraspenning.  Et eget bedømmingsskjema for dette vil bli utarbeidet.  
Komitéen blir bedt om å bestille dommere med tanke på litt fornyelse, samtidig som en også 
bør fokusere på økonomien i dette.  Det blir kvalitetsbedømmelse lørdag,  3-årstest og 
showfinaler på søndag. 

 
35/13 Det var innkommet 3 brev vedr. raserepresentasjon.   

Ett av brevene gjaldt ønske om at årsmøtet velger raserepresentanter for hvert år.  Styret tok 
dette brevet til etterretning og imøteser en sak om forslag til vedtektsendring ved årsmøtet. 

 Ett brev gjaldt en oppfordring til styret om å velge ny representant for welsh-rasene. Styret 
kan i øyeblikket ikke se at det er nødvendig å skifte representant, men finner det riktig at et 
nyvalgt styre skal kunne vurdere raserepresentasjon ved begynnelsen av ny sesjon. 

 Ett brev gjaldt klage på raserepresentanten for welsh i anledning et avbrutt salg av ponni.  
Styret ser på dette som en personlig uoverensstemmelse og ba avsenderen av brevet ta direkte 
kontakt for å få en avklaring.  

   
29/13 Hilde hadde omsendt forslag til sak under medlemsmøtet.  Styret ønsker å ta forslaget med til 

dette møtet.           
            Ref. Hans 


