
Styremøte i NPA 28.03.17  

Tilstede: Stein, Theresa, Else, Inger, Anne Marthe, Laila, Siv, Grete 

1. Godkjenning av referat.  

2. Konstituering:  

Leder Stein 

Nestleder Inger 

Sekretær Theresa * 

Økonomiansvarlig Iselin 

 Anne Marthe bidrar med skriving, spesielt styrereferater. 

3. Aksjonsliste: 

6/16: Hovedsponsor til NPA: Else, Iselin, Inger 

8/16: NUCH: Iselin 

15/16: Regelverk for avkomsvurdering. Avlsutvalget. 

1/17 (?): Brosjyre. Anne Marte, Laila, Siv. Bør bestå av de mest vanlige rasene i Norge, og 

bilder fra både ridning, kjøring, tur, show, med føll. 

2/17 (?): Sjabraker til NPA ponnier som utmerker seg på store stevner i år. Max 40’ er satt av 

til dette. 

4. Økonomi: bruke e-post adressen kasserer@ponniavl.no til regninger fra show mm 

NPA må være forsiktige med pengebruken som i fjor. Men det må ikke spares så mye at det 

begrenser aktivitetsnivået.  

Avlstilskudd; har søkt, men tvilsomt at vi får tildelt. 

Datakostnader kan bli høyere enn budsjettert pga sentralt krav om omlegging av passene. 

5. Kåring. Støtte til MG deltagerne som skal ha pauseinnslag på kåringen. NPA gir 3000 kr. 

Reklameeffekt. Siv lager gavekort og deler ut. Vedtatt. 

6. Referat fra det utvida styremøtet 11.03.17. Godkjent. 

7. Avkomspremiering. Ble diskutert og forslag endringer skrevet rett inn i dokumentet. Må 

diskuteres videre neste gang, spesielt delen som går på utregning.  

8. Bruksreglement. Lage nytt. Stein har begynt. 

9. Håndbok til bruk på show, fra A ttil Å. En kortversjon av reglementet med henvisninger. Vedr 

bruk, spør Mountain & moorland DK. Theresa, Siv, Inger. 

10. Merking av ponnier godkjent av moderstambok. Markering med for eksempel * hvis den kan  

registreres / er registrert  i moderstamboken. På shetlandsponnier kan man selv spore 

tilbake til før 1978 og vite at ponnien er godkjent. På welsh må hvert og ett dyr tidligere i 

stamtavlen registreres inn i moderstambok av ponniens eier, og med oppdretters signatur. 

Det må lages en beskrivelse av dette. Grete foreslår å begynne med de avlerne som er veldig 

interessert i dette. 

11. Styrereferatene legges ut på min side på ponniavl.no . Grete spør Kjell Kenneth om det 

praktiske. De medlemmene som ikke har min side kan be om å få innlogging. Vedtatt. 

12. Rutiner for klager. Slik at alle behandles likt. Skal være gebyr. NHA har retningslinjer vi kan 

benytte. Først vurderes om klagen skal behandles. Hvis ja; gebyr. 

13. Hingsteliste. Må gås igjennom. Inger kontakter raserepresentantene og ber dem gå igjennom 

sine raser. 

Videre skal hingstene sorteres på kåret og lisensiert, og medlemmer og ikke medlemmer.  

mailto:kasserer@ponniavl.no


14. Medlemmer gis mer reklameplass for sine hingster. I tillegg en liste med hvor tok hingsten 

veier (døde, kastrerte, eksporterte og ikke tilgjengelig for avl inneværende år) 

15. Kjøpe inn rimelig, driftssikker bærbar PC til NPA, samt ekstern harddisk. Sjekke pris.  Ca 4000 

kr. Vedtatt. 

 

Planer for året:  

- Flere shetland til rideprøver. Kan gjøres ved å ha valgfri galopp. 

- Kåring. Utfordrende å arrangere sammen med NV. Problemer med bokser, overnatting, 

fordeling av ridehus. Blitt overkjørt hittil. Evaluerer på neste møte. 

- Måling på kåringer bør vurderes å legges til etter løsvisning. 

-  Velkomstpakke til nye medlemmer. Bør bli bedre enn i dag. For eksempel T-skjorte eller 

årbok. Evt endre teksten fra medlemspakke til medlemsoverraskelse 

- Hva skal raserepresentantene orienteres om; noen saker som berører avl, men ikke alle. 

- Hjemmesiden. Hvem skal oppdatere. Snakke med Hans.  

Anne Marte sjekker med bekjente som er web designere. Få pris på oppgradering.  

- Sak til neste gang! : Skal vi gjøre om tilskudd til norskavla? Inger foreslo diplom / sløyfesom i 

DK. Samt oppmerksomhet til jubileum osv. For eksempel Else fikk diplom fra DK når 25 år 

som avler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


