Referat fra styremøte i NPA 19. september 2013
Sted: Høvik Kontorsenter, Lier
Tilstede: Tone, Inger, Ingebjørg, Grete, Ole, Linda, Hans
Referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader.
24/13 Reglene for NPA-show var renskrevet av Tone og Hans siden forrige møtes gjennomgang.
Det ble foretatt en siste gjennomgang av reglene, med tillagt setning om habilitetsansvar for
de involverte etter forslag fra Stein.
40/13 I løpet av de tre årene som har gått siden NPA innførte obligatorisk DNA-test har det vært
enkelte uregelmessigheter rundt avstamningskontrollen. Stambokfører orienterte om at
prosedyrene etter hvert har kommet i gode rutiner i samarbeidet med BioBank. Styret finner
det imidlertid riktig å be om at det ved tvilstilfeller gjøres fornyet test før det kan trekkes
konklusjoner om avstamningsforholdet. Stambokfører kontakter BioBank om dette.
41/13 For at det ikke skal være tvil om hvilke kjøreregler som bør gjelde for styrets arbeid har Hilde
bedt om at det utarbeides et enkelt regelverk for etikk. Hans har hentet fram et konsept for
dette fra internett som ble utdelt. Styremedlemmene sa seg enig i dette og tar reglene til
etterretning.
42/13 Stambokfører har forhandlet fram en avtale med Oslo Handelskammer for at NPAs
medlemmer skal kunne benytte ATA-carnet ved grensepasseringer med ponni. Avtalen ble
underskrevet og oversendt OHK for cosignering.
43/13 Det var mottatt klage på registrering av avkom etter hingst uten norsk godkjenning. Styret
behandlet dette, men kan ikke ta klagen til følge da NPAs styre ikke har kompetanse til å
overprøve Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
44/13 Det var kommet forespørsel fra Norsk Hestesenter om forslag til kåringsnemd for 2014.
Reidar E. Time har passert aldersgrensen og kan ikke gjenvelges. Styret ønsker at Merete
Kjeldsen tar over den ledige plassen i kåringsnemda. Resten av nemda fra 2013 og Merete
Kjeldsen forespørres om de kan velges.
45/13 Tone ønsker en tettere oppfølging av post og korrespondanse i styret. Dette skal følges opp
og det blir fra nå obligatorisk sak med postgjennomgang på framtidige styremøter.
26/13 Det er så langt dårlig oppslutning om kurs i engelske rideklasser på Stav i oktober. For å
skaffe mer publisitet om kurset blir det nå laget en utvidet sak om kurset på Facebook.
Ingebjørg og Linda samarbeider om dette. Påmeldingsfrist er 1. oktober.
Ref. Hans

