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REFERAT STYREMØTE I NORSK PONNIAVLSFORENING  

   

Det ble avholdt styremøte 07.04.2017 kl: 14:30, Starum.  

 

Deltakere: Hilde, Christine, Sandra, Merethe, Iselin og Ulf.  

 

Sak1: Konstituering av nytt styre 

Nestleder: Iselin Træthaug.  

Sekretær: Ulf André S. Hovde.  

Økonomiansvarlig: Christine Reksten.  

Materialforvalter: Laila Hansen. 

  

Sak 2: Liste over oppgaver fra det forrige styret 

Iselin sender listen til det nye styret.  

Sak 3: Referat fra Utvidet Styremøte.  

Godkjent. 

 

Sak 4: Jeanette Lund Støen har sendt forespørsel om støtte til innkjøp av 
presisjonskjegler  

Vi ønsker å høre mer om hvilket opplegg hun ser for seg mtp. rekrutering og 
fremming av NPA-registrerte ponnier.  

Christine skriver et svar.  

 

Sak 5: Fremtidige styremøter 

Styret er positive til å prøve møter over Skype for å lettere ta unna saker som haster.  

Vil også treffes, men det ble ikke bestemt hvor de fysiske møtene vil avholdes.  

 

Sak 6: Showkoordinator 

Rollen som Show koordinator står tom. Må diskuteres ved første anledning senere.  

 

Sak 7: Eventuelt  

- Høstkåring  
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Det ble enighet om at det ønskes hingstekåring på Starum høsten 2018. Gjerne i 
samarbeid med Hoppe og Unghest utstilling 22. September. Hilde tar kontakt med 
Starum og spør om vi kan arrangere den 23.sept. Det må legges ut på nett så fort det 
er avklart.  

Krav om minimum 10 påmeldte for å avholde kåring.  

- Hans ønsker avlastning til hjemmesiden. Merethe skal bli nye webansvarlig.  

Både Merethe og Sandra skal læres opp til å kunne legge ting ut på websiden.  

 

- Laila lager en oversikt over priser på rosetter, bånd og gavepremier som gis ut på 
show.  

 

- Spørsmål om det burde settes krav til at titler på show kun skal deles ut i 
konkurranse.  

Enighet om at man burde være bedre enn noen for å bli f.eks. "Beste føll"  

 

- Inger Johanne har spurt om hjelp til å svare på telefoner og mail.  

- Vi ønsker en Stambokfører-assistent. Ole Kristian Jahr Indresæter er forespurt.  

 

Møtet hevet klokken 16:00  

Neste møte: Planlagt møte over Skype førstkommende uke.  

Referat: Ulf André S. Hovde  

    
 


