
 Styremøte 1. April 2014 

Tilstede: Inger, Marianne, Hilde, Grete, Ole, Lise og Live.  Ikke til stede: Stein og Iselin. 

Referat fra forrige møte ble gjennomgått. 

Vedtak ang. sløyfer: Styret åpner opp for egne sløyfer ved show, og ble enige om at sløyfer utenom 

standard sløyfer fra NPA skal dekkes i sin helhet av sponsormidler. Dette skal ikke gå av overskuddet 

på det enkelte show. Dersom man tar dette med i budsjett skal det komme frem. Sløyfen skal da ha 

NPA logo på forsiden med sponsornavn på baksiden. 

Konstituering av nytt styre: 

Leder - Live Enerhaugen 

Nestleder - Hilde Solberg 

Sekretær - Marianne Kjeldsen 

Styremedlemmer - Ole Jahr Indresæter, Inger Mehren 

Konstituert Ponni-Nytt red. - Lise Q.Halvorsen. 

 

Info fra leder: 

• Post – Forespørsel om stand ved Oslo Pet Show- avslått. 

• Kval.bed. gruppen - Diskutere hvordan kvalitetsbedømmelsen skal være i framtiden. Referat 

fra gruppen sendes til alle i styret. 

Økonomi: 

• Gamle regnskapspermer makuleres.   

• Nettbetaling. Show går i underskudd fordi det ikke betales påmeldingsavgift.  Saken ble 

belyst og man skal vise kvittering evnt. betale på stedet før man går i ringen. Bankterminalen 

bør være med på flest mulige show.  Alle må ha betalt før ponnien kommer med i katalogen. 

En webløsning for betaling undersøkes.  

• Alle må betale før man får ponnien med i katalogen. Hvis ponnien trekkes før katalogen er 

trykket, får man tilbakebetalt pengene. Dette må orienteres om på hjemmesiden.  

• Det skal lages kvitteringsskjema for show.   

Etiske retningslinjer ble gjennomgått.  Det er viktig at styrerepresentanter har alle papirer i orden for 

sine egne ponnier.  

Refleksjoner fra kåring.  Info må ut i tide. Lange avstander. Noen hingster ble plassert alene. 

Forslag  om høstkåring utsettes til neste møte.  

Materialforvalterutstyr: Høyttalere sammen med Nedre Buskerud Fjordhestlag lagres hos Laila. 

Nye brosjyrer (info om foreningen/rasene). Det settes opp et forslag til neste møte.  

Sentralutstilling Førde – Showproposisjoner o.a.  Show er avhengig av lokale folk som kan arrangere.   



Støtte til norskfødte ponnier: Regler endret uten at medlemmene har god nok informasjon.  Gå 

gjennom reglene om hva kan man søke på, hvor mye kan man få. Sak til neste møte. 

Medlemsmøte :  Styret er positive til å ha medlemsmøte.  Forslag 22-23 november.  Ser på dette på 

neste styremøte.  

Bruksprøvekurs: Ha flere kurs. F.eks teori på fredag, praktisk trening på lørdag og bruksprøve på 

søndag.  NHS forespørres om dette kan godkjennes også for hingster, og om ponnier (Hg+Hp) kan 

avlegge bruksprøve i 2014 for sesongen 2015. Det tas kontakt med Gunn Johanson om kurs i 

engelske rideklasser hjemme hos henne i Sverige (Burhult stutteri). 

Nytt fra Stambokfører:  Mange oppdrettere registrerer føll etter fristen. Mattilsynet besøker nå også 

små staller.  Det er viktig å ha ting i orden!  

Nytt fra raserepresentanter: 

• Welsh: Flere 1.premier. Flere B og C-føll. Positiv trend.  

• Connemara: Lett å selge voksne grunn-innridde/innkjørte ponnier. Vanskelig med 

unghest.  

• Shetland : Separatutstilling på Løten. Svensk dommer er bestilt. Stav er et nytt ønske. 

Dumt med to i samme område. Sjekke ut andre plasser.  Marianne sjekker ut Søve.        

Vedtak: Styret er positive til at det arrangeres to Shetlands-show, men med dette ønskes 

det ikke at det skal føre til at det blir færre Shetlandsponnier ved vanlige NPA-show. 

Det er behov for ny raserepresentant for gotlandsruss.  Det organiseres raserepresentant for 

amerikansk miniatyr.   

Eventuelt :  Showfinaler: 11-12. oktober eller 25-26. oktober? Det sjekkes med Vallermyrene, og at 

dette ikke kræsjer med andre arrangement.  Støtte til Jarlsbergutstillingen uendret, muligheter for 

egen stand undersøkes.  Det skal lages en orientering i Ponni-nytt om carnèt.   Velkomstpakker til nye 

medlemmer reorganiseres. 

Ref. Live 


