
Styremøte i NPA onsdag 6. august 2014 

Tilstede: Live, inger, Hilde, Grete, Stein Ole, Iselin og Lise 

 

• Etter forespørsel fra fra Norsk Hestesenter har Live, Grete og Hans deltatt på et møte på 

Starum  om IT-løsninger. 

• Grete Lyngstad er nytt medlem av valgkomitéen på Norsk Hestesenter.  I forbindelse med 

bygging av nytt ridehus på Starum vil NPAs styre belyse problemstillingen med manglende 

overnatting ved NHS sitt anlegg. 

• Ved sentralutstillingen i Førde deltok bare 14 ponnier, men utstillingen var godt arrangert og 

hadde god stemning.  Live refererte fra arrangementet. 

• Til de nye bruksprøveklassene ble det vedtatt et gebyr på kr 200,-. 

• Styret ønsker å innskjerpe rutiner ved show.  Påmelding til show uten oppmøte fritar ikke for 

påmeldingsavgift.  Eier av ponni som uteblir og ikke betaler avgift skal ikke kunne delta på 

senere show før mellomværende er oppgjort.  Ponnier uten medbragt pass skal ikke kunne 

delta på NPA-arrangement.  Unntak er årets føll. 

• Bruksprøvehelg er flyttet til 11.-12. oktober på Freste Gård ved Tønsberg.  NPAs arrangering 

av bruksprøver betyr også endringer i avlsplanen. 

• Styret utarbeidet etiske retningslinjer for sitt arbeid og for styrets medlemmer. 

• Det skal tas kontakt med forskjellige forsikringsselskaper for et mulig samarbeid i tiden som 

kommer. 

• Det blir NPA-show på lørdag 1. november.  Treårstest og showfinalene arrangeres 2. 

november.  Styret arbeider med å fordele oppgavene under arrangementet. 

• NPA er invitert til Stavsmart’n 24.-26. oktober.  Styret ser på mulighetene for deltakelse og 

spør utvalgte medlemmer om dette. 

• Det er foreslått å gå til innkjøp av en skaphenger for stand på utstillinger og for lagring av 

utstyr. Styret ser nærmere på saken ved et senere møte. 

• Det utarbeides en standard kjøpekontrakt for ponni til bruk for medlemmene. 

• Raserepresentanten for shetland har tatt opp problemstillingen rundt eksempler på 

assymetriske ”bulkhoder” blant denne rasen.  NPAs leder har vært i kontakt med Norges 

Veterinærhøyskole om saken.  Disse avventer dokumentasjon om saken. 

 


