
Referat fra styremøte tirsdag 13.03.2020:  

Til Stede: Iselin, Laila, Anne, Eivor og Ulf 

 

 

Sak 1: Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes.  

 

Sak 2: Konstituering av Styret 

 

Leder: Hilde Solberg 

 

Nestleder: Iselin Træthaug 

Sekretær: Ulf A. Hovde  

Økonomiansvarlig: Anne Øien   

Materialforvalter: Laila Hansen  

 

Vara 1: Sandra Davidsen  

Vara 2: Stein Klungland  

Vara 3: Eivor Meisingset 

 

Det informeres om viktigheten av tillit innad i styret og at taushetsplikt skal være en selvfølge i alle 

sammenhenger.   

 

Sak 3: Koronavirus *HASTER* 

 

På grunn av helsedirektoratets vedtak om forbud/stenging av kultur, idrett og organisert aktivitet 

både innen og utendørs ble dette tatt opp som en hastesak på dette møtet.  

 

Det kommer frem i samtale med Norsk Hestesenter at de avlyser alle arrangement frem til 1.Aug 

2020.  

 

Vi i norsk ponniavlsforening har også et ansvar, og velger derfor å avlyse hingstekåringen lørdag den 

18 april. Showet som skulle være søndag den 19 april ble valgt avlyst den 12 mars 2020.  

 

Styret anbefaler at de som hadde tenkt seg på kåring allikevel melder på frem til fristen, slik at vi får 

en oversikt over hvilke ponnier av de ulike rasene som var tilmeldt.  

De som allerede har betalt vil få tilbakebetalt beløpet.  

 

Det diskuteres litt løst om konsekvenser dette får både for foreningen og hingsteeiere.  

Norsk hestesenter har møte den 13 mars om hva de skal gjøre med hingstene av de norske rasene 

som var tiltenkt kåring 2020, styret avventer med å beslutte noe. Hilde er i dialog med norsk 

hestesenter og vi følger med på hva de andre foreningene kommer frem til før styret ønsker å ta 

noen beslutning på hvordan vi løser dette for våre hingster.  

 

 Sak 4: Evaluering Års- og medlemsmøtehelg.  

 

Til Årsmøtet var det ingen saker som kom inn på forhånd.   



Flere styremedlemmer har mottatt muntlige spørsmål om lokasjon av årsmøte.  

Det diskuteres forskjellige alternativ (blant annet forslag om Gardermoen& omegn og Starum)  

 

Styret bestemmer seg for at vi til årsmøte 2021 ønsker mer konkrete forslag fra medlemmene om 

hotell med møtelokaler. Dette vil vi tidlig gå ut med slik at vi gir en større mulighet til medlemmene 

om å være involvert. Vi må samtidig opplyse om at vi må se på dette som en helhet og at vi i dette 

landet med store avstander ikke kan legge til rette for alle.  

 

 

Sak 5: Brukskoordinator  

 

Det er foreslått Ole som ny brukskoordinator.  

Styret velger å forespørre Ole om han kunne tenke seg dette.  

 

Det er viktig at vi som forening får til å arrangere velfungerende bruksklasser.  

 

En gruppe med personer som ansvarlige for bruk har vært utprøvd tidligere, uten at det fungerte.  

Styret ønsker derfor kun 1 brukskoordinator, dette for at vi enklere skal ha én person å forholde oss 

til. 

Det blir foreslått at det gjerne kan være flere personer som kan jobbe tett sammen med 

brukskoordinatoren for å øke interesse for våre bruksklasser ved å for eksempel arrangere kurs slik at 

folk kan få et innblikk i hva det går ut på.  

Dette vil bli en «gruppe», men med brukskoordinatoren som leder.  

 

 

Sak 6: Jubileumsutstilling 

 

Her kommer koronaviruset også opp og vi er redde for at arrangement utover høsten kan bli avlyst, 

blant annet Jubileumsutstillingen. Styret vil fortsette planleggingen, men om det viser seg at vi vil 

være påvirket av korona etter 1 august er styret enstemmig i år avlyse også denne.  

Den vil da ikke bli utsatt, men flyttet til 2021.  

 

Dommere: Vi kommer frem til at vi ønsker en norsk og en utenlandsk dommer i hver ring.  

Det vil være to ringer, en for shetland og en for resterende raser.  

 

Lørdag 29 august: Showklasser 

 

Søndag 30 august: Offisiell utstilling for hopper, vallaker og unghest 

                                  Bruksklasser  

 

 

Vi ønsker å bruke dommerne fra lørdag også på søndag.  

Det er ikke ønskelig at de samme dommerne skal dømme den samme hesten både på show og 

offisiell utstilling. Det vil derfor legges en plan på hvordan dommerne skal rullere.  

 

 Avlsutvalget får oppgaven om å finne dommere til denne helgen. Totalt 6 stk.  

 

Det opprettes en gruppe for styret og komiteen.  



Inger Mehren vil være med i komite, det nevnes også flere som skal forespørres.  

Vibeke hjelper til med katalogen.  

 

 

Eventuelt:  

 

Stein Langørgen ønsker en vara til Representantskapet på norsk hestesenter.  

Laila Hansen settes opp som vara.  

 

 

Møtet avsluttes 13.30 

Neste møte: Tirsdag 07.04.2020 

 

Referat av Ulf A. Simensen Hovde.  


