
Styremøte i NPA mandag 11. mai 2015 

Tilstede: Live, Marianne, Stein, Grete, Ole, Bjørg, og Lise 

Ikke tilstede: Bente og Inger 

 Etter ønske fra regnskapsfører er det kun kortautomat som skal benyttes på show, ikke 

kontanter. Det vil være lettere både for arrangører og regnskapsfører. Hvis terminalen er 

med brukes den. Er det ikke mulig praktisk å få med terminalen så godtar vi kontanter. 

 Måling av hingster på kåring, hopper og vallaker til offisiell utstilling. Det skal være en 

godkjent ponnimåler fra NRyF som måler i forkant, og skriver dette inn i passet. Vedtak: Hvis 

hingsten ikke er godkjent målt i forkant av kåring, måles den av veterinær på kåringsplassen. 

 Kravet om to dommere til offisiell føllskue er endret til en dommer.  

 Kårede hingster som ikke er DNA testet får ikke registrert avkom før DNA test foreligger. 

Styret vurderer et forslag om at det blir obligatorisk DNA test fra 2016 for alle føll. Dette fordi 

om ponnier blir solgt flere ganger kan det bli vanskelig å få til dette i ettertid, og nye eiere er 

kanskje ikke klar over dette kravet. 

 Hingster som ikke er kåret får et admin gebyr hvis de likevel ønsker å lisensiere. Lisens ved 

ikke kåret blir kr 700 i admin gebyr. 

 Pga pris på trykking av hingstekatalogen skal den bare gå til medlemmer som har betalt pr. 

09.05.15. 

 NPA bestiller opp et parti med i første omgang ti vinnerdekken med logo som skal deles ut 

ved ulike arrangementer. Styret vurderer også mulighet til å etter hvert tilby disse i 

nettbutikken. 

 NPA ber om et møte med Mattilsynet ang brev mottatt i forbindelse med inntolling av 

ponnier. Vedtak: fortollingsregler blir som i dag. 

 NPA skal sponse med 5000 kr til Internasjonalen for welsh i DK, tidligere vedtatt av styret. 

 Hingstekatalog: Raserepresentantene har ryddet opp og kartlagt hvilke hingster som skal 

slettes. 

 NV arrangerer kvalitetsbedømmelse i Drøbak, i den forbindelse vil det være et foredrag med 

Siril Heljesen og Paul Fielder. NPAs medlemmer er inviterte til dette. NV inviterer til 

kvalitetsbedømmelse, og står for utgiftene på sine arrangementer. NPA stiller med 

gavepremier til ponniene. 

 Høstkåring. Styret ønsker å legge bruksklasser/bruksdager i forbindelse med høstkåringen. 

Denne blir i år på Starum. Styret ser også på muligheter for å arrangere offisiell utstilling for 

hopper/vallaker/unghester samme helgen.  

Ref: Lise QH 

 


