
Referat fra: Styremøte over Skype 27.08.2019 – Oppstart Kl. 21.00.  

 

Tilstede: Hilde, Iselin, Christine og Ulf.  

 

Saksliste styremøte:  
1. Dommer til finalen 

Vi må ha en utenlandsk dommer (NPS) som dømmer alle raser + bruksklasser. 

Jane Berry blir spurt først. Flere forslag nevnes som vil spørres i ordre.  

 

2.Heimeside.  

   

- «Wild card» må inn i show- og finalereglementet. Ulf har skrevet forslag til tekst. Dette burde også 

publiseres som en nyhet på hjemmesiden.  

 

3.Svare på mail fra medlem. – Utsatt til neste møte.  

 

4. Avlsutvalget. Nytt medlem. 

SVAR: Stein foreslås som nytt medlem og vil forespørres om dette.  

 

5. Dommerutdanning.  

 

NHS starter ny dommerutdanning i november. Vi har bruk for flere ponnidommere og styret tenker 

sammen på hvem som kan forespørres.  

Vi spør også Line Molversmyr om hun ønsker å oppdateres mer og å bli ponnidommer på sikt.  

 

6. Jubileumsutstilling i 2020. 

Det viser seg at den Svenske Welshforeningen skal arrangere stor jubileumsutstilling i Sverige samme 

helg som det var planlagt på Seljord. Welshen er en av de største og mest aktive rasene.  

Styret er samstemte om at vi nedskalerer arrangementet og flytter det til Starum. Siste helg i August 

er ønskelig (29-30 August). Hilde spør om den samme komiteen ønsker å fortsette, selv om planene 

gjøres om på.  

Hilde forespør også hestesenteret om det er ledig.  

Avgjørelsen begrunnes blant annet med at det viser seg at det er vanskelig å få tak i nok hjelpere, det 

skal ganske mange funksjonærer til for å drive Seljord en hel helg.  

 

På Starum kan vi også eventuelt legge til en offisiell hoppe- og unghest utstilling og totalsummen for 

arrangementet vil bli billigere.  

Vi ønsker fortsatt både utenlandske og norske dommere.  

 

 

 

7. Kostnader med stambokføring.  



Det diskuteres hvordan vi kan spare penger på stambokfører uten noen konkret løsning.  

 

 

 

Eventuelt:  

 

- Spørsmål om show BIR junior ved show. 

Føll kan ikke bli BIR junior. Føll kan bli unghestchampion, men mtp. kvalifisering til finalen er 

en Junior 1-3 år.  

 

 

- Det er noe tvetydig om Sportsponni kan vises på kåring som 2.åringer.  

 

Det blir bestemt at Sportsponni kan førstegangskåres på våren som 3.åringer, dette fordi 

de må vise bruksprøve.  

Kåringsgraden/avlsgodkjenningen varer i 2 år. De kan tidligst premieres som 5åringer, og 

da med full bruksprøve.  

Gode og gyldig resultat fra en kvalitetsbedømmelse i Norsk varmblod kan erstatte 

bruksprøven.  

Christine skriver forslag til ordlyd i avlsplanen.  

 

- Raserepresentanter. 

Det ønskes større aktivitet og deltagelse fra representantene. Vi ønsker at de selv skal ta 

større initiativ til å delta ved arrangementer.  

 

- Hastegebyr ved «akutte» henvendelser hos stambokfører.  

Om man ønsker at stambokfører prioriterer en sak (pass, registrering etc.) blir det 

foreslått et hastegebyr på 1000,-. Dette opererer de med i flere andre foreninger og også 

hos Norsk hestesenter.  

Det diskuteres noe frem og tilbake, og vil tas opp igjen ved neste styremøte.  

 

- Etiske retningslinjer.  

Det er tidligere jobbet frem en mal for retningslinjer og nettvett for styremedlemmer og 

alle med verv i NPA. Denne skal ferdigstilles nå. Hilde sender den ut til styret for forslag 

til endring/godkjenning.  

  

 

 

Møtet avsluttes klokken 23.30  

Referat av Ulf Andre Hovde.  

 

 


