
Referat fra Styremøte over skype 05.05.2020.  
Oppstart: 21.00 

Til stede: Hilde, Iselin, Anne, Eivor og Ulf.  
 

 

 

Sak 1: Amerikansk Miniatyr  

 

Det har vært mye å ta tak i med avlsplan, dette arbeidet er i gang. Hilde holder kontroll på det meste, 

men informerer om at dette er arbeid som vil ta litt tid. Stambokførerassistent, Ole, er involvert og til 

god hjelp.  

Det vil komme raserepresentanter, dette er under planlegging. Det vil i løpet av sommeren bli 

planlagt et møte.  

 

Sak 2: Hingsteliste 

 

Nå som det kommer ny katalog med en helside til hver hingst (fra 2021) diskuteres det om det skal 

være en bonus for medlemmer å få en egen side til sin hingst. Dette er hele styret enig i.  

NPA skal kunne fremlegge en oversikt over alle kårede hingster, så hingster som eies av ikke-

medlemmer av NPA vil bli listet opp, men ikke få en helsides presentasjon slik hingster som eies av 

medlemmer vil få. Dette for å gi mer tilbake til de som ønsker å være med i foreningen.  

 

En helside per hingst vil lette jobben for Vibeke da det er enklere å legge til og fjerne hingster fra 

filen.  

I listen vil det bli direktelink til hver hingst sin side i NPA sitt register og det vil på denne måten bli 

enklere å se stamme, resultater og avkom.  

 

Da det er en omfattende prosess ønsker vi at de nye presentasjonene i listen skal være klar til 

avlssesongen 2021.  

Styret ønsker å legge mer ansvar til raserepresentantene med å innhente informasjon som trengs.  

 

Det bestemmes at vi ønsker å publisere en påminnelse om registrering av kastrering og død (samt. 

påminnelse om registreringer av føll) hver vår og høst.  

 

Det vil også være opp til hingsteeiere å sende inn den kontaktinformasjon de ønsker å legge ved.  

 

 

Sak 4: Jubileumsutstilling  

 

På grunn av koronaviruset som begrenser Norge har styret bestemt seg for å utsette 

Jubileumsutstillingen som var planlagt i august 2020, til omtrent samme tid 2021.  

 

Jubileumsutstillingen for welsh i Sverige, Internasjonalt shetland show i Frankrike og andre 

betydningsfulle arrangement er også avlyst eller utsatt til 2021. 

 

Styret vil være på utkikk etter hvilke datoer som blir satt for de andre større arrangementene når vi 

begynner den, igjen, nye planleggingen av vårt jubileumsshow.  



 

Det vil skrives et skriv som skal publiseres på hjemmesiden.  

 

Sak 5: Oppdatering av diverse avlsplaner 

 

Utsatt til neste møte.  

 

Sak 6: Hoppeutstilling Oppdal  

 

Det kommer spørsmål om NPA tillater å arrangere hoppeutstilling utover sommeren. 

Styret er enige i at vi følger retningslinjer fra myndighetene og at det vil være tillat å arrangere både 

hoppeutstilling og show så lenge det kan tilrettelegges ut ifra de krav som gjelder.  

Det vil være opp til hver arrangør å kontakte kommunelege for å få klarsignal.  

Før en eventuell planlegging av show/ hoppeutstilling starter må dette godkjennes av 

showkoordinator som formidler dette til styret.  

 

Det er også ønskelig med publikumsfrie arrangement, uten kiosk og at klassene kan deles opp slik at 

reglene for smittevern kan opprettholdes.  

Da retningslinjene fra myndighetene forandres, er det arrangørenes plikt å ha løpende kontakt med 

showkoordinator.  

 

Hoppeutstillingen på Oppdal, 11 juli, er klarert med kommunelege og vi godkjenner derfor 

arrangementet om fastsatte krav følges.  

 

Sak 7: Forespørsel om å arrangere føllskue/show til høsten.  

 

Styret godkjenner føllskue på Breim. Se sak 6.  

 

Sak 8: Eventuelt 

 

-Raserepresentant Shetland:  

Styret ønsker å spørre Gro Bjørke Ingebretsen. 

Ulf tar ansvar for å spørre Gro.  

 

- Ekstra styremøte:   

Da det periodevis er mye arbeid for styret, ønskes det et møte til i mai.  

Dette blir satt til tirsdag 19. Mai.  

 

 

Møtet avsluttes 23.00  

Referat av Ulf Andre S. Hovde. 


