
Styremøte i NPA , Hof, 27.06.17 

Tilstede: Stein, Theresa, Laila, Siv, Grete, Johanne 

1. Godkjenning av referat.  

2. Gjennomgang av aksjonliste: 

Avkomsvurdering; Stein husker til neste gang å få med endringene fra forrige møte 

NPA krus; Lailia bestiller i januar 2018. Jubileumskrus til 2020. 

Håndbok: Theresa er i gang, Siv bistår.  

3. Brukskoordinator: Marte er spurt. Sier ja hvis styret vil. Vedtatt. 

4. Info fra stambokfører: Grete informerte om nye passforskrifter fra 1. juni som effektueres 1. 

juli. Det er tillatt å ta adm.kostnader slik andre stambokkontorer gjør.  

Vedtatt. 

Grete sjekker også med Kjell Kenneth om vi kan få styrereferatene inn på medlemmenes min 

side. 

5. Elin Hilling har laget forslag til statutter for premiering i sport. Bra forslag, men for å få 

pengepremien må ekvipasjen være blant den beste fjerdedelen. Vedtatt. 

Theresa informerer Elin og ber henne endre dette inn i statuttene. 

6. Høstkåring og sentralutstilling 15.-17.sept, Starum. Det skal være show på søndagen. 

Stein dømmer kåring og hoppeutstilling sammen med Karianne Inderbø. Karianne dømmer 

show. Stein spør om Rachel Brown kan dømme sammen med Karianne. De kan også dømme 

hver sine klasser. 

7. Finale 7.-8. okt, Vallermyerene. Det er ønskelig med show på lørdagen da det er bra for 

rekrutteringen i regionen og gir flere deltagere. I år kan vi ikke la alle ri rideklasser som i fjor, 

de må være kvalifiserte. Stein og Theresa sjekker med komiteer, det bør være fem i hver.  

Det har ikke vært welsh dommere på tidligere finaler, derfor er dette et ønske nå. Må være 

dommer som også kan dømme andre raser.  

8. Medlemstilbud. Vi tilbyr velkomstilbud + medlemskap for nye medlemmer som ikke har vært 

medlem før. Theresa lager tekst til Hans som publiseres på hjemmesiden. 

9. Passløse ponnier. Det er et knippe ponnier som har deltatt på NPA show som eldre enn føll. 

Det er foreslått å fjerne resultatene for disse. Dette tas opp igjen og evt vedtas på neste 

styremøte. 

10. Kvitteringsliste utstyr: ved utlevering av høytalere og annet utstyr til show bør vi ha en liste 

som kvitteres ved utlevering, og hvor det sjekkes at alt utstyr er på plass ved tilbakelevering, 

hvorpå listen igjen signeres.  Det ble ikke avtalt hvem som skal lage listen, så det bør tas opp 

på neste styremøte. 

11. Navnegodkjenning. Grete overtar denne oppgaven. Vedtatt. 

12. Årsmøte. Vi kombinerer årsmøte medio mars med seminar for arrangører av NPA show.  

Grete bestiller Leangkollen for ca 30 stk. 

13. Medlemsseminar med julebord. Vi bestiller på Vindfjelltunet i siste halvdel av november. 

Theresa bestiller.  

 

 

 


