
Styremøte i NPA , Lier 29.08.2017 

Tilstede: Stein, Theresa, Johanne, Else, Inger, Grete, Inger Johanne  

1. Godkjenning av referat.  

 

Kommenterer til forrige referat: 

 

(4) Styrereferater på min side: Kjell Kenneth sjekker når han har tid iflg. Grete 

  

(9) Passløse ponnier på show: de som er stilt uten pass etter de har fylt 6 mndr, skal få 

resultatene sine strøket. (sak 9 juni 2017) VEDTATT. 

 

(12) Leangkollen er bestilt til årsmøtet 

 

2. Gjennomgang aksjonsliste.  

 

3. Info fra stambokfører: Nasjonale registeret er oppe og går. Ligger på NHS. Kun Grete 

og Kjell Kenneth har tilgang fra NPA. MT mm. har også tilgang. I registeret står kun 

basic info som navn, fødselsår, eier. Ikke stamtavle mm. 

 

Grete viste oss det nye passet. Rekkefølgen på sidene er like i alle EU land.  

 

 

4. Høstkåring Sentralutstilling. Rachel Brown kan ikke. Det ble videre diskutert at styret 

skal godkjenne dommere FØR dommer blir spurt, spesielt til arrangementer som 

finale, sentralutstilling og kåring. Samt at når det er show kombinert med utstilling 

over to dager, bør man søke å ha forskjellige dommere på de forskjellige dagene. 

Ellers er det en dyktig komite i gang med Siv i spissen.  

 

5. Finale og show. Tømmekjøring er ikke en finalegren. Noen har feilaktig blitt informert 

at det er det og gleder seg over å være kvalifisert. Vi arrangerer derfor tømmekjøring 

som åpen klasse med vanlig premiering. Det skal ikke være bånd etc. Vi bruker dette 

som en prøveordning, da det er bra for å få små raser i bruk. Problemet kan bli 

tidspress. Man bør ha kortere bane, da lange baner er svært tidkrevende. 

 

Mønstring for barn. Show arrangørene har praktisert ulikt. Noen har kåret kun vinner, 

andre har rangert beste tredjedel. Alle får delta siden forskjellig tolking av regelverket 

IKKE skal gå utover barn. 

 

I finalereglementet står det for øvrig at beste ¼ kvalifiserer seg i bruksklasser. Må 

rettes til beste 1/3! 

 

6. Jubileumsutstilling 2020. En foreløpig komite er dannet med Hilde Solberg, Ole J. 

Indresæter, Vetle Øverland og Bente Forberg. Etter hvert bør en i styret være med. Tre 

år går fort, så det er på tide at planene begynner å ta form. Det må lages framdriftsplan 

og budsjett. NPA må se om det er økonomi til dette. For å få inn sponsormidler bør 

man begynne alt nå med å samle inn penger.  

Man kan søke sparebankstiftelser o.l. Få med at det er barn med på arrangementet. 

Kan vi få midler fra hestesenteret til dette? Man kan be om støtte/sponsorinntekter fra 



søsterforeninger i andre land. 

Ved forrige jubileumsutstilling kom det tilleggsfaktura i etterkant for bortkjøring av 

møkk og flis; viktig at alt er med i tilbudet. 

NPA må regne med å garantere mva for utenlandske ponnier som skal delta. 

 

7. Vindfjelltunet har gitt prisforslag til julebord/medlemsmøte, men vi ønsker mer 

spesifiserte priser. Theresa kontakter dem. 

Aktuelle foredragsholdere: Vet. Berven. Inger spør ham og evt pris. Annen kandidat er 

Tone Wien.  

 

8. Dommerkort før 2006. Disse har aldri ligget med link på ponnien side. Det er bare 

utseendet på hvert resultat som er likt ved at det på alle utstillinger for alle år står «VIS 

DOMMERKORT». Kjell Kenneth skal fjerne dette for alle utstillinger før 2006. 

 

For øvrig ligger alle utstillingsresultater fom. 1999 arkivert i permer hos stambokfører. 

Dersom noen ønsker kopi kan de ta kontakt med stambokfører. 

9. Skal vi ha begrensninger på hvor mange deltakere før vi deler ut titler, bånd etc. Dette 

ble ikke det ikke tid til å diskutere. 

 

10. Carnet. Theresa informerte om denne gode ordningen for de som reiser en del på show 

til utlandet. At det skulle bli en avtale ble vedtatt alt i 2013, men 2017 er året hvor 

carnet for første gang ble tatt i bruk, til stor glede for medlemmene som promoterer 

norske ponnier på show i utlandet. 

 

11. Paradedekken til beste norskfødte ponni som er blant beste fjerdedel i individuelle 

norgesmesterskap. Det bør står beste norskfødt ponni på ene siden og Norsk 

Ponniavlsforening på andre siden. Det bør unngås årstall slik at man kan bruke dem 

igjen. Det bør være dekken av god kvalitet, men innenfor fornuftig pris. Else lager 

forslag , inkl hvor mange dekken og hvilke størrelser.  

 

12. Regnskap. Inger Johanne gikk igjennom. Vi ligger godt an så langt. Pga nye pass har 

heller ikke Grete fakturert ett eneste pass enda i år.  

Flere stutterier har ikke betalt stutteriavgiften, eller medlemsavgift. Johanne fjerner 

disse fra lista i samråd med Inger Johanne.  

Vi får flere årbøker og medlemsfakturaer i retur pga ukjent adresse; må tas opp på 

neste møte. 

 

13. Videreutdanning av dommere. Det må lages statutter for videreutdanning ifbm 

dommerreiser. . Man må søke på forhånd. Det bør være et budsjett til 

dommerutdanning. For eksempel 30.000 kr per år. Og når det er nådd, så kan man ikke 

få innvilget søknaden. Summen kan varierer fra år til år. For eksempel. På år med for 

eksempel jubileumsutstilling, internasjonal utstilling e.l. så utgår posten til fordel for 



det aktuelle arrangementet. 

 

14. Shetlandsrepresentant. Ulf skal bli med på internasjonale møter. Evt. sammen med 

Vermund.. Stein informerer og ber om å få info om hva som har skjedd i saken om 

inndeling av stamboken. 

 

15. Musikk til kåringer og finale. Inger undersøker muligheter. Evt kjøpe ipod. 

Theresa har sjekket høytaleranlegget. Det er ikke USB port. Men kanskje finnes det 

adapter å få kjøpt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


