
Referat styremøte 

21 november 2017 

Sted: Lier Frivilligsentral. Kl 17.00 

Tilstede: Inger Johanne, Johanne, Stein, Inger, Laila, Grete og Ane Marthe 

Ikke tilstede: Theresa, Else 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat 

Ref godkjent, kun med noen små justeringer. 

 

2. Gjennomgang av aksjonsliste 

Må få fort gang i aksjonsliste 

 

3. Økonomi 

De fleste av showene og utstillingene har gått med overskudd 

Det kan se ut som at vi får et underskudd i år også. 

 

4. Info fra stambokfører 

Gjennomgang av hva en stambokfører gjør. 

Registrering av ny ponni – legge inn foreldre bakover til oldeforeldre 

Gjennomgang av nye pass ihht EU standard. 

Jobb er å holde kontakt med Norsk Hestesenter og Mattilsynet 

Laila har tatt over noen av oppgavene fra Grete.  

Sende ut kåringsoblater mm. 

Avlsmeriterende utstilling – skal få riksstamboknr. 

Skrive dommerkort – sortering, få dem inn riktig 

Endre dato på innsending av springseddel på nettsiden. Det skal være 31.10.  

 

5. Medlems seminar 

Det blir gøy 

 

6. Årbok 

Vibeke jobber med denne. 

Er det nye regler som skal inn i boka?  

Styres årsmelding (Stein skriver) 

Regnskap/budsjett (Inger Johanne)  

Hvem kan sende rapporter fra show og kåringer?  

 

7. Vårkåringen. Vi kontakter NHS for samarbeid. Dette er nå gjort. 

 



 

8. Terminliste 2018 

13 januar – Nyttårsshow m/bruksklasser Starum 

20 januar – Nyttårsshow Vådan 

6-8 April – Felles vårkåring Starum (Planleggingsmøte 5 desember) 

9-10 Juni – NPA Show m/bruksklasser Nesbyen 

7 Juli – Shetlandshowet Aalerud 

 

9. Eventuelt 

- Inger Merhen skal bli med på møte med Dyrskun komiteen. Komme med innspill 

med hva de kan gjøre bedre, for å få flere til å vise større/flere ponnier.  

- Ane Marthe: Sende mail til avlsutvalget. Oppnevne dommere til kåringen. 

- Prefix listen må oppdateres. Se for øvrig punkt i dagens referat. Stein prater med 

Marianne Kjeldsen. Ang word-dokument. 

- Julesalg – t-skjorter og gensere. Johanne ordner. 

 

Møte er ferdig kl. 20.15 

Ref: Ane Marthe Haldorsen 

Neste møte: 23 januar 2018 

 


