
Referat fra utvidet styremøte og «Jobbehelg»  20.10.2018  

Sted: Lygnasæter 

Oppstart: 10:00.  

Tilstede:  

Styremedlemmer: Hilde, Christine, Sandra, Stein, Ulf.  

Show og brukskoordinator: Siv og Marthe 

Stambokfører og stambokfører assistent: Inger Johanne og Ole Kristian.  

 

 

Punkt 1: Inger Johanne går igjennom regnskap og informerer. 
 

Regnskapet hittil i år viser normale tall, med unntak av nye utgifter vi har med ny stambokfører.  

Her må vi finne løsninger på hvordan vi kan kutte ned på hennes arbeidstimer. 

Ole Kristian er på kontoret til Inger Johanne nesten hver tirsdag for å ta unna en del av arbeidet, han 

er også påkoblet stambokfører mail og telefon slik at han kan svare på henvendelser.  

Det er veldig bra at medlemmene får raske svar.  

 

De fleste showene går i pluss, som vi alle er positive til.  

Det er fortsatt en utfordring å få inn alle betalinger fra enkelte deltakere.  

 

Forslag: Plassere sekretariat mer strategisk til. 

Ved innsjekk og godkjenning av vaksiner tas passet i depositum. 

Passet leveres tilbake når påmeldingen er betalt.  

Til dette burde man eventuelt kjøpe inn en låsbar boks. 

 

Inger Johanne forteller også at hun må bruke mye tid på ting hun ser på som unødvendig.  

Flere oppdrettere betaler ikke inn rett sum ved registrering, det mangler hårprøver og betaling for 

DNA. Dette bruker hun mye tid på å rydde opp i.  

 

 

Punkt 2: Underskudd 

Hittil i år viser regnskapet et underskudd på 81.934,-  

Inger Johanne forteller at hun har søkt om momsrefusjon. Dette vil vi forhåpentligvis få, og det kan 

rette litt opp i underskuddet.  

 

Forslag: Øke medlemsavgift. 

Medlemsavgiften har ikke vært økt på mange år. Alt annet øker, fra leie av lokaler til kontorrekvisita.  

Dette ble diskutert og her tenker vi i utgangspunktet at både enkeltmedlemskap og 

familiemedlemskap økes med kroner 100,- (? Dette har jeg av en eller annen grunn ikke skrevet 

ned…) 

 

Forslag: Øke påmeldingsavgift til NPA-show. +50,- medlem, +100,- ikke medlem (? igjen er jeg usikker 

på prisene som ble nevnt) 



Vi kan også minne på at arrangører står fritt til å velge påmeldingsavgiften selv. Om man har 

dommere som kommer langveisfra eller spesielt for de utenlandske dommere kan man gjerne sette 

prisen et lite hakk opp for at showet skal gå i pluss.  

 

Forslag: Ved utleie av bokser burde vi alltid legge på 50,- slik at NPA sitter igjen med noe for den 

ekstra jobben med å kontrollere osv. Det er også en fin måte å ta inn noen kroner.  

 

Punkt 3: Kåring  

 

Forslag: Øke prisen på både kåringen og ved kjøp av lisens.  

 

Premiering av hingst: 2.000,- (?)  

Lisens: 8.000,- (?)  

Vi har i år igjen fått spørsmål om vi ønsker å delta i et samarbeid med Norsk Varmblod og 

Nordland/lyngshest på vårkåringen.  

Her er det delte meninger da vi har følt oss litt tilsidesatt tidligere. Vi har også hatt ekstra kostnader 

fordi vi har måtte plassere våre dommere på hotell og ikke på Starum. (De andre foreningenes 

dommere har alle hatt rom på internatet.)  

Det er viktig at vi opprettholder et slikt samarbeid da vi trenger å «være med» i hestenorge. På 

denne måten synes vi litt mer enn om vi har kåringene våre alene.  

 

Det blir bestemt at Siv og Marte drar på informasjonsmøte og at vi tar det derfra. Vi ønsker å sette 

noen krav om antall sengeplasser, hvilket ridehus osv.  

 

Da det kommer færre hingster på kåring ser vi det som nødvendig å kutte ned. Det er store delte 

meninger om vi skal kutte høst/vårkåringene.  

Viktig at vi har nok kåringer slik at hingsteeiere IKKE velger lisens, men om man hadde fått til en 

rullering på vår/høst og sted som fungerer så hadde det vært det beste. Dette burde det settes opp 

forslag til.  

Ved kjøp av Lisens vil det fortsatt være tilbakebetaling ned til den summen kåringen koster.  

 

Annet:  
- På hvert NPA-Show burde vi ha en stallansvarlig UTEN andre oppgaver. Det har skjedd at det 

kommer folk på showene våre som ikke finner info eller noen som kan hjelpe seg. Vi er 100% 

avhengig av at alle får en god opplevelse, og derfor trenger vi en blid person til å ta i mot deltakerne.  

I forhold til at det mangler betaling fra deltakere så blir det nevnt at sekretariatet kan på enkelte 

anlegg plasseres i stallen.   

 

- Ved salg av hest burde selger legge kostnaden for eierskifte inn i salgssummen. Vi burde 

oppfordre til at eierskifte gjøres av selger, da vi ser at det ofte ikke blir fulgt opp av kjøper. 

(Her er det flere som kanskje ikke ser nødvendigheten av å omregistrere den i NPA.)  

 

 



- Det kom forslag om at Komiteen til årboka burde få ha en helsides annonse gratis.  

Det er flere som gjør en veldig stor innsats for at det skal bli en fyldig bok og dette burde 

belønnes.  

(Her var 3 av komitemedlemmene til årboka tilstede. Totalt er det 2 stk. i styret og 2 stk. med 

andre verv som er delaktig i årboka. Det blir vel mest riktig om resterende styremedlemmer 

kan ta stilling til dette)  

 

- Sløyfene og premiene som brukes på hvert show skal legges inn i budsjettet.  

Her velger vi å lage en «standard pakke» på 2.500,- som automatisk skal budsjetteres med.  

Dette burde oppfordre arrangører til å gjøre en liten ekstra innsats for å få med flere 

deltakere.  

Det settes frist til at hvert NPA-show skal være ferdig oppgjort etter 14 dager. 

 

- Spørsmål om resultat i bruksklassene kan legges inn i registeret på nett på samme måte som 

show-resultatene. Her ble det nevnt at nytt system for dette ble for dyrt..?  

Laila: Kan det legges inn i samme rubrikker som showene?  

 

- Forslag om å utsette medlemsmøtet til samme helg som årsmøte i 2019.  

Tone Wien kan fortsatt holde kurs.  

Lettere for flere å komme om det er en «fullpakket» helg?  

 

Medlemsmøte Lørdag formiddag? – Styremøte Lørdag kveld. 

Foredrag med Tone Wien Søndag formiddag, lunch til alle medlemmer, årsmøte klokka 15?  

(Kun et forslag som ble nevnt)  

 

 

- Gjenbruk av rosetter 

På finalen ble det igjen veldig mange rosetter. Dette har vi opplevd før i andre settinger.  

Forslag: Rosettene trykkes opp uten årstall slik at de kan brukes om igjen ved en senere 

anledning. 

Fordi vi må bytte leverandør for sløyfer og bånd ble det snakket om å bytte ut båndene som 

blir gitt på show med store rosetter. Det kom også forslag om at man på en enkel måte kan 

klippe til bånd selv, ved å kjøpe ruller med bånd fra for eksempel et begravelsesbyrå eller 

blomsterforretning. 

 

- Finalen 

Det er ønskelig at finalene våre skal være fyldige, og med det ønsket må flere kvalifiseres da 

man ikke kan regne med at alle som er kvalifisert møter.  

 

Forslag:  

1) Om BIS eller Res.BIS allerede er kvalifisert ved et tidligere show KAN dommer velge å 

kvalifisere en ekstra ponni. (Også i unghestchampionatet)  

 

2) Kvalifiseringskort, et såkalt «Wild Card» deles ut til ponnier i championatene dommer 

mener er gode nok til en finale. (Her kan det settes en grense per show, for eksempel maks 2 

OM dommer ønsker å gi ut det)  



 

- Ordlyd i proposisjon 

«De to første med gull fra hver klasse går videre til championat, eventuelt kan dommer velge 

hvor mange h*n ønsker videre»  

Dette burde være standard tekst.  

Man kan ofte se to individer i en klasse som dommer kan bruke lang tid på å skille. BIS og 

Reserve BIS kan komme fra samme klasse.  

I Championatene åpner vi opp for en helt ny konkurranse, og resultatlisten kan plutselig bli 

snudd opp ned. Ved å la dommer selv velge hvem som skal videre har flere fortsatt en 

mulighet.  

 

- Det nevnes at Welsh hingster i Norge som ikke er kåret for sportsponni har fått registrert sine 

avkom på hopper av annen rase som sportsponni.  

Dette må det inn bedre rutine på. Om far ikke er godkjent for avl av sportsponni SKAL avkom 

etter Welsh registreres som Part-Bred.  

 

- Det ble diskusjon angående fôrkrisen og om NPA kan tilby et kortsiktig lån til sine 

medlemmer.  

Dette har vært en diskusjon i styret lenge, og etter info fra stambokfører endte det med 

flertall for å lufte idéen på hjemmesiden. Her spurte vi også etter konstruktive 

tilbakemeldinger fra medlemsmassen og tilbød medlemmer å melde behov.  

 

*Vi fikk flere tilbakemeldinger og tilbudet ble avskrevet med hensyn til Styres vedtekter. * 

 

 

 

- Bruksreglement 

Store deler av dagen ble brukt til å revidere reglementet for bruksklasser på NPA-show.  

Det ble satt en frist på 14 dager på å ferdigstille det endelige forslaget. 

Det lå flere forskjellige regelverk ute på hjemmesiden og disse ble fjernet.  

Sandra skriver regelverk for Tømmekjøring med hinder og Siv skriver for mønstringsklassene. 

*Siv har ferdigstilt reglement for mønstringsklassene*  

*Ulf har skrevet utkastet for bruksreglementet og sendt styret med koordinatorer for 

godkjenning*  

 

Sløyfereglement og Regler for NPA-show ble gått igjennom, her var det også små 

forandringer.  

* Sandra ferdigskrev disse den 20.10.2018.* 

 

Vi avsluttet dagen 21.00.  

 

Referat skrevet av Ulf André S. Hovde.  

 

 


