
Utvidet styremøte. 07.03.2020, Leangkollen hotell. Oppstart klokken 
10.00.  
 
Til stede er: Laila, Sandra, Hilde, Birgitte, Stein, Inger Johanne og Ulf.  

 
 
Møtet startes med gjennomgang av regnskap og diskusjoner rundt dette.  
Regnskapet viser et underskudd på 31.670,30,-  
Dette er fordi momskompensasjonen ble søkt om for sent og er derfor ikke innvilget.  
Inger Johanne forteller videre at det er klaget på, og at NPA vil få momskompensasjon for 2019, 
da mest sannsynlig gjennom forsikringsselskapet til hennes firma.  
Dette vil gi 2019 et overskudd på ca 85.000,-.  
 
Igjen forteller Inger Johanne at hun fortsatt bruker mye tid på små detaljer som mangler eller er 
feil når det kommer til registrering. Hun har nå blitt veldig streng når det kommer til dette og alle 
ponnier som blir registrert for sent vil på passene stemplet med «Erstatningspass».  
Dette har hun også opplyst om i Årboka.  
 
- Det diskuteres litt rundt show. Økonomisk har de fleste showene vist gode tall på pluss siden.  
Det er enkelte regninger som sendes til kasserer veldig sent, og der ønskes derfor en frist på 
dette. Det snakkes om fra 3 mnd og ned til 1 mnd. For å skape minst mulig ekstra arbeid burde 
regnskapet rundt showene gjøres opp ganske fort.  
Her vil styret komme med en oppdatert «To do list» for arrangering av show og det vil settes mer 
tydelige frister.  
 
 
- Det er flere årbøker som kommer i retur fordi eier har ny adresse som ikke er meldt inn.  
Inger Johanne forteller at det koster NPA mye penger å sende opptil 20 bøker to ganger. Pris per 
forsending er 88,-   
Det diskuteres om vi skal kreve at medlemmet må betale for ny forsending selv, om den kommer 
i retur pga. manglende adresseendring. Dette er satt opp som sak til førstkommende styremøte.   
 
 
- Laila forteller at det kommer mange klager på at resultatene fra både show og offisielle 
utstillinger kommer sent inn i registeret.  
Laila forteller selv at hun prøver å bli ferdig med det så fort hun klarer, men at det ofte tar lang 
tid før hun mottar dommerskjemaene. Det har også vært mange dårlige kopier, spesielt i fra de 
offisielle, slik at hun bruker mye tid på å tyde hva hun faktisk skal skrive. Hun har også måtte 
kontakte utstillere og bedt om kopi av deres eksemplar. Det er klaget på dette og vi håper at 
arrangørene av våre show og offisielle utstillinger i NHS regi kan være raskere med innsending. 
 
 
- Det mangler flere referater på nett. Dette er en glipp, da webansvarlig ikke har mottatt de 
godkjente referatene fra sekretær. Ulf tar på deg skylden for sen redigering og tar en 
gjennomgang slik at dette legges ut med en gang.  
 
 
 
Møtet avsluttes 12.00 
Referat av Ulf A. Hovde.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


