Styremøte i NPA tirsdag 27. august 2015
Tilstede: Live, Inger, Stein, Ole, Lise, og Grete
Ikke tilstede: Bente, Marianne, og Bjørg














NPA går bort fra forskuddsbetaling i forbindelse med show og arrangementer og ber heller
ansvarlig person opprette en egen konto med tidligere frist enn innbetaling til showet.
Alle hestepasspapirer blir fra nå av sendt ut med a-post og en faktura. NPA har et samarbeid
med inkassoselskap. Ved utestående betaling vil medlem bli nektet start på NPA show og vil
da automatisk bli støket fra katalogen.
NPA har en dialog med Tonje Mariero Moe i NRyF for å få til et samarbeid om ponnier i
sporten.
Dagens krav til diplom ved 3-årstest er for høyt. Nye retningslinjer blir utarbeidet før neste
års sesong.
Det har oppstått noen misforståelser i forbindelse med NVs arrangementer, og NPAs
deltakelse i disse. Styret ønsker å presisere at NV ikke arrangere NPA show, men at det kan
åpnes for at NPA blir med og arrangerer et felles arrangement. Dette må da gå igjennom
NPAs showkoordinator, og påmeldinger, proposisjoner ol går via NPAs nettsider.
Kvalitetsbedømming og 3-årstest går som rene NV arrangementer der NPA er invitert.
NPA ønsker at resultater fra NVs 3-årstester og kvalitetsbedømmelser kommer inn på
nettsiden, og derfor ønsker vi at det brukes NPA sine dommerskjema for enklest mulig å få
lagt dem inn i våre systemer.
Temaer for årets medlemsmøte: Gunn Johansson blir spurt om å fortelle om engelske
rideklasser. Det blir jobbet for å få tak i en veterinær som kan snakke om forfangenhet.
Styret ønsker også å snakke om året så langt.
Det har blitt utarbeidet nye forsider til passene der det er rubrikker på forsiden med plass til
oblater fra kåring og NRyF.
Ønsker man å måle ponnier før kåring og offisiell utstilling skal det skje av en autorisert
ponnimåler, og målet skal registreres og stemples i passet til ponnien for å være godkjent.
Ponniene blir likevel målt på arrangementet, men høydemål i passet er gjeldende.

