
Referat fra utvidet styremøte 02.03.2019  

Møtet avholdes på leangkollen Hotell, klokken 10.00.  

Tilstede: Hilde, Laila, Merethe, Stein, Nina, Iselin, Christine, Sandra, Birgitte, Ole og Ulf.  
 

 

Oppdateringer fra raserepresentanter:  

 

New Forest:  

Det skal legges til endring/justering i avlsplan.  

Pris: Vi avventer svar fra Inger Johanne for pris og info fra Biobank. (?)  

Det må spesifiserer om det trengs en større hårprøve eller flere prøver.  

Dette er frivillig for føll, pålagt før kåring. Mangler rutine, så vi må oppfordre oppdrettere til 

gjennomføring.  

Det skal testes for Myotoni, og nå PSSM.  

Nina formulerer er forslag til avlsplanen.  

 

Shetland:  

Shetland har ny raserepresentant, Birgitte Helén Kjelsvik.  

Sandra legger ut den nye informasjonen på hjemmesiden.  

 

Amerikansk Miniatyr:  

Det er fortsatt ingen representant for miniatyr.  

Det er et omfattende reglement med jevnlige målinger som skal til for å kunne registreres med rødt 

pass. Det ønskes at en i styret kan ta ansvar for å sette seg inn i og følge opp reglementet. Hilde blir 

kontaktperson for Amerikansk miniatyr i Norge. (?)  

 

Informasjon om Jubileumsutstillingen:  

 

Det ble diskutert om det ønskes bare utenlandske dommere. I utgangspunktet trengs det 3 stk. 

dommerteam. Ved å kombinere en utenlandsk med en Norsk dommer, har vi en større fordel med 

tanke på språk og forklaring til utstillerne og de Norske kan vårt system og premiering.  

Dette er detaljer som kan diskutere senere. 

Om det skal være to dommere i hver ring, og begge utenlandske, må dommerutgiftene dobles, noe 

styret ser på som en utfordring.  

Det foreslås at dommeraspirantene kan forespørres om å være skrivere.  

 

Det diskuteres i forhold til hvordan man kan nå ut flest mulig. Banner på hjemmeside, direktelink. 

Dette har utstillingskomiteen kontroll på, men ønsker hjelp til markedsføring.  

Hjelp til dette skal etterspørres på medlemsmøtet.  

På websiden står det fortsatt «Nettbutikk» i menyen til høyre. Da nettbutikken er nedlagt er det 

ønskelig at denne siden forandrer navn til Jubileumsutstilling. Her skal man kunne finne alt av 

nødvendig informasjon.  

 

Det legges frem ønske om en Jubileumsbok. Forslag om at Årboka 2020 blir jubileumsboken. 

Det er mer praktisk for NPA å gi ut en større bok, enn to stk. Dette også med tanke på økonomi.  

Alt av detaljer skal etter hvert diskuteres med Vibeke.  

 



 

 

Planer for Årsmøtet:  

Styret legger frem forslag om å øke medlemsavgiften.  

Enkeltmedlem: Fra 400, - til 500, - 

Familiemedlem: Fra 450, - til 700, -   

*Edit: Medlemsavgiften for 2020 ble økt etter styrets forslag*  

 

Priser:  

Det er enighet i at vi ønsker det skal være større differanse i prisene på medlem/ikke medlem.  

Det blir bestemt at prisen på hingstekåring skal dobles for ikke-medlemmer fra 2020.  

(Medlem kroner 2.000, - og Ikke-medlem kroner 4.000, -)  

 

Dette gjelder også prisen for registrering av føll.  

Medlemmer får samme pris som nå, og ikke-medlemmer må for eksempel betale for chip.  

Chip er noe NPA i utgangspunktet ikke må dekke.  

 

Vi jobber og diskuterer mye om hvordan vi skal klare å få frem metoder som gjør det attraktivt å 

være medlem hos oss.  

En start er å gjøre det lønnsomt å være medlem om man skal delta på våre arrangementer.  

 

Herpesvirus:  

Styret har vært i kontakt med Mattilsynet og Norsk hestesenter.  Vi ønsker ikke å være med på å spre 

smitte på våre arrangement, og følger derfor Mattilsynets anbefalinger frem mot Show-sesongen.  

Vårt første arrangement er hingstekåringen 06. April, denne vil vi avlyse om viruset fortsetter å spres.  

 

Vi diskuterer oss også frem til hvordan vi kan hindre smitte på våre arrangement. Om 

hingstekåringen holdes vil vi ha en person på stedet som måler temperatur på hestene før de forlater 

hengeren. Her skal hansker på og hygiene være god.  

Det er satt et minimum på 9 stk. hingster for å holde kåringen.  

*Edit: På grunn av fortsettende spredning av viruset er kåringen flyttet til lørdag 27. April*  

 

 

Møtet avsluttes 13.00 

 

Referat skrevet av Ulf André S. Hovde.  


