
Ekstra ordinært Styremøte i NPA 

Telefonmøte 20.01.15 

Kl. 19.30-21.00 

 

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

Ikke tilstede: Lise og Marianne. 

 

Leder viste til telefonsamtale med NHS og fortalte i korte trekk hvordan den nye situasjonen nå er.  

NHS går ut med et tilbud om kostnadsfritt arrangement dvs. et arrangement på lik linje med tidligere 

år.  

På møtet kom det frem forskjellige tanker omkring dette: 

*Iselin: Innmelding kan vi klare selv, NHS ønskes til adm./Sekretæriat, Dommere publisert på 

forhånd. 

*Stein: Hva er prislappen? Svar: Den er som før i forhold til inntekter og utgifter. 

*Inger: Ønske om at utstillingen skal gå raskt, effektivt og RIMELIG.  

*Ole, Hilde, Inger: Ønske om å være selvstendig.  

*Grete: Viktig å se hva NHS gjør ved å komme med et tilbud. Se historikken bak NHS. Vi er selv (NPA) 

stiftere av NHS og må ta vare på det vi har hatt i det vi har bygget opp. NHS har nå en ny rolle å gå ut 

å tilby en vare til alle raseorganisasjonene. For 2015 innebærer dette et overgangsår. Derfor må vi 

kunne ta imot hjelp.  

 

Leder samlet trådene og kom med følgende: 

Vi må tenke helhetlig. Dvs. vi skal arrangere 4(5) kåringer: Vaadan, Lefdal, NNHS, Stav og Rogaland 

(2016). Viktig å ha et likt konsept på alle stedene. 

Hva om vi står for alt vedrørende innmelding selv, lager katalog og står for hele arrangementet selv. 

Men ber om hjelp til råd og veiledning i forkant og under selve arrangementet.  

Vi må samkjøre oss med de andre stedene og kunne sende våre egne dommere med hva det 

innebærer av kostnader. Viktig å ta imot råd fra NHS i forhold til hvordan vi skal samkjøre oss på de 

stedene der det er mange raser og en felles katalog.  

Her må man se dette som en kostnad slik at det kan foreligge en katalog på et arrangement.  

 

 

Komité må settes sammen. 

Proposisjoner må skrives: Iselin, Inger og Ole(Iselin skriver) 

Veterinær undersøkelse på forhånd må få en avklaring + veterinær på stedet må forespørres(+pris). 

2015 er et overgangsår. Dvs. 

*Vedtak: veterinærbesiktigelse på forhånd skal tas på en hesteklinikk. Attest skal vises på kåring. 

Veterinær på kåringsstedet kr. 500,-. – enstemmig. 

Britisk dommer må forespørres(er gjort!) 



Viktig å samkjøre sekretæriatoppgavene for alle raseorg. 

Hver rase har sitt eget datasystem/dommerkort. Må stille med hver sin person.  

Lefdal ønsker å gi dekken som sponsepremie i forskjellige klasser. Vi gir nærmere beskjed. 

Sett opp en midlertidig oppgaveliste. Hilde/Ole. 

NHS lager et kostnadsoverslag. De kan være med oss på møte torsdag for å kunne svare på spm.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.00 

Referent  

Live 

 

 


