
Styremøte i NPA , Lier 23.01.2018 

 

Tilstede: Stein, Theresa, Inger, Laila, Grete, Iselin (via skype).  

I tillegg: brukskoordinator Marte  

1. Godkjenning av referat.  

 

Kommenterer til referat av 21/11:  

(4) Laila har tatt over noen av oppgavene fra Grete.  

Sende ut kåringsoblater mm. 

Avlsmeriterende utstilling – skal få riksstamboknr. 

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

(9) Prefix listen må oppdateres. Se for øvrig punkt i dagens referat. 

Endres før publisering.  

Kommentarer til referat av 10/10: 

(4) Styre ref på min side utsettes inntil videre. 

(6) Finalene ble avholdt på en grei måte og med bra flyt. Det ble ikke skrevet diplomer 

på forhånd. Dette må huskes til senere finaler. (Kommentar i ettertid: Theresa har 

sjekket opp og vi kan få Kjell Kenneth til å lage en mal, slik at dette i framtida kan 

gjøres elektronisk ala bokskiltene. Pris ca 2000-2500, engangsjobb. Må evt vedtas i 

god tid før neste finale). Det gikk også veldig bra å arrangere både show og finale på 

samme helg da vi hadde to ridehus. Det ble laget en katalog der alle ponniene på både 

show og finale fikk et unikt deltagernummer. Komplette finalelister ble laget lørdag 

ettermiddag, dette tok ikke mange minutter siden alle ponniene alt hadde katalognr og 

sto i katalogen. Ulempe; det ble ikke tid til både bruksklasser og eksteriørklasser på 

showet. Arrangør av show valgte eksteriørklasser fordi det er viktig å få vist flest 

mulig føll.  

Endres før publisering.  

 

2. Økonomi. Per i dag har vi et underskudd på 81.000 kr. Dette skyldes den store 

engangsinvesteringen med de ny passene vi er pålagt å utstede.   

Vi kan være berettiget mva kompensasjon da vi er en idealistisk forening. Inger 

Johanne har sendt søknad på kr 114.000. Evt. utbetaling skjer i september. 

Vi har ikke mottatt avlstilskudd fra NHS ca kr 50000,- i 2017. Avlstilskudd har vi 

alltid fått tidligere. Det har variert de siste årene fra kr 75000,- til kr 50000,-. 

 



3. Info fra stambokfører.  

NPA ligger under de andre avlsorganisasjonene i pris vedr. utsteding av pass.  

Prisene bøs samsvare med de øvrige.  

Ny pris for rødt pass er fom. 2018 hevet fra 1415,- til 1500,- kr.  

Hvitt pass prisen er hevet fra 915,- til 1500,-. 

Omregistreringsavgift er hevet fra 300,- til 400,- kr.  

Vedtatt. 

 

Komplett prisliste vedr. pass blir offentliggjort på web innen rimelig tid. 

 

4. Årbok. Inger Johanne sender inn regnskap. Stein og Grete skriver sine årsberetninger 

og sender inn.  

Theresa lager innkalling til årsmøtet og spør Vibeke om hva mer vi trenger til årboka. 

 

 

5. Årsmøte. Vi har reservert møterom fra 10 til 17. Theresa inviterer raserepresentantene 

og tillitsvalgte til utvidet styremøte fra kl 10. Årsmøtet starter kl 15. 

Stein inviterer Tove Hagen, DNT, og spør om hun kan orientere oss om ponnitrav. 

Samt om hun kan tenke seg å være NPAs kontaktperson for ponnitrav. 

 

6. Hingstekåring. Siv og Marte har vært på to møter. Vi får benytte midterste ridehuset 

hele dagen. Vi må ha egen veterinær på lørdag. 

 

Veterinær: det er et tankekors at det er ingen anmerkning på samtlige veterinærskjema 

som har blitt bestilt hos NPA siden dette ble en mulighet. Det er uvanlig at så mange 

hingster har null anmerkninger. Det er derfor ønskelig at hingstene skal ta 

veterinærundersøkelsen på selve kåringen, og dermed blir kostnaden til denne bakt inn 

i påmeldingsavgiften slik som tidligere. Påmelding til kåring koster 2000,- i 2018. 

Det vil fortsatt være mulig for de som ønsker det, å bestille veterinærskjema hos NPA 

og benytte veterinær i forkant av kåringen. Prisen for å melde til kåring vil allikevel 

være 2000,- kr. 

 

7. Bruksreglement. Forslag til komplett bruksreglement ble gjennomgått og godkjent 

med små anmerkninger. Tømmekjøring skal med som finalegren fom. 2018 og må 

være med i reglementet. Marte ber Sandra om hjelp til tømmekjøringsreglement. 

Theresa pynter litt på layouten på dokumentet. 

  

Mønstring bør rangeres på samme måte som øvrige bruksklasser: Beste 1/3 blir 

rangert, resterende blir likeplassert.  

For at ingen barn skal føle at de kommer sist, bør alle deltagerne, før rangering, stilles 

opp i uvilkårlig rekkefølge, deretter tar man fram en etter en av den plasserte 

tredjedelen på en rekke foran de øvrige. Arrangør og ringsekretær bør påminne 

dommer om denne måten å premiere på. 



 

8. Regler for avlsvurdering. Vedtatt.  

Selve utregningen må sees nærmere på, dette er en stor jobb, da mye av en 

avlsvurdering er basert på skjønn.  

 

9. NUCH (Norsk utstillingschampion). Forslaget har vært ute til høring hos 

raserepresentantene og showkoordinator. Det kom mange kommentarer til forslaget. 

Vi tar opp dette på det utvida styremøtet med tillitsvalgte i forkant av årsmøtet. 

 

10. Nytt stambokkontor offentliggjøres på web når Grete har gitt Theresa beskjed om det. 

 

11. Iselin spør Trine Standal om hun kan tenke seg å være raserepresentant for 

gotlandsruss.  

I skrivende stund har Iselin gjort dette, og Trine har sagt ja til å være det ett år i første 

omgang. 

 

12. På medlemsmøtet i november var det stor interesse for å ha både treårstest igjen i 

NPAs regi, samt en bruksprøvedag for å få flere til å ta bruksprøver på ponniene sine.  

Ponnier vil fortsatt kunne dra på NV sine tester. Men mange av rasene, for eksempel 

shetland og de tyngre rasene, ønsker et mere «lavterskel» tilbud. All aktivitet med 

ponni er bra!  

Det kan se ut som helgen 1. og 2. september er ledig på Vallermyrene, så Theresa 

sjekker ut muligheten for å leie ridehus og bokser. 

 

13. Årets ponni finaler. Det er ikke ønskelig å ha finalen for sent på året. Fom. medium 

oktober har man opplevd snø på finalene, og dette kan by på problemer for 

medlemmer med fjelloverganger. Ønsket helg er 29.-30.sept. Denne helgen ønsker 

også arrangøren av Spone Open, og de har ingen mulighet til å ha det tidligere. Styret 

ser seg derfor nødt til å flytte finalen til 6. og 7. okt. Stav er planlagt sted for årets 

finale pga mange bokser og tett mellom ridehus og bokser. Dessverre er ikke 

kafeteriaen ledig til festmiddag på kvelden. Marte sjekker om puben er ledig, evt andre 

steder vi kan ha festmiddag og sosialt samvær lørdag kveld.   

 

14. Eventuelt.  

NPA må ha nulltoleranse for utagerende oppførsel (inkl på nett) fra tillitsvalgte og 

styremedlemmer. 

NPA sin FB side bør reguleres. Hvem kan publisere. 



 

Referent: Theresa Hammer 


