Styremøte i NPA onsdag 02. desember 2015
Tilstede: Live, Marianne, Grete, Inger, Lise, og Stein
Ikke tilstede: Bente og Bjørg

























Pga utsatt medlemsmøte vedtok styret å refundere en kjøpt flybillett for et medlem.
Omformulering av punkt 52/15 (referat 27.08.15): NPA går bort fra forskuddsbetaling i
forbindelse med felles utenlandsshow/ arrangementer, og ber heller ansvarlig
person/raserepresentant oppretter konto med innbetaling i forkant.
Styret i NPA i samarbeid med bruksgruppe utarbeider statutter til Breeders for ponni. Disse
offentliggjøres så fort de er klare.
Vibeke gir seg som redaktør og NPA søker derfor en ny redaktør. Stillingen utlyses på nett og
og neste PN.
Datoer for kåringer er klare og ligger ute på nett.
I tillegg til oppsatt program til medlemsmøtet blir i tillegg veterinær Dolvik spurt om å snakke
om forfangenhet, og stambokfører Grete skal fortelle litt om hvordan registrering foregår.
Priser på ferdig pass økes fra 600kr til 800kr. Passene til NPA er i utgagnspunktet billige, og
de blir nå sendt rekommandert istedenfor i postoppkrav og oppdrettere vil derfor spare litt
penger på det. Rekommandert koster NPA penger, og økingen vil derfor også dekke opp for
dette.
Pris på registrering av importponnier øker fra 700kr til 800kr.
Fra 2016 skal også hingsteføll DNA-testes.
Passavgift og importavgift økes fra 2016. Alle hingsteføll skal DNA analyseres. Vedtatt av
styret 02.12.15
NHS er nå en hjelpende hånd, og ikke lenger et bestemmende organ. Avlsplan skal
godkjennes av NHS før den sendes til Mattilsynet.
Prisforskjellen på slakt av hest varierer, Mattilsynet jobber derfor med en felles ordning hele
landet.
Nytt ridehus er under konstruksjon på Starum, her blir det også en kantine til 70 personer.
NHS jobber videre for en avtale med Sivilforsvaret ang overnattingstilbud.
Hingstekåring: Det er ønskelig med vårkåring lenger opp i landet, og høstkåring lenger ned.
Dette er utfordrende med hensyn til egnede anlegg. Vårkåring blir derfor på Lefdal sammen
med NV 01.-02.april 2016. Høstkåring på Starum. 17. sep 2016. Kåring Øksnevad i Rogaland
blir 08.april 2016. Trøndelag, Vådan 09. april 2016. Åpnes for at hopper også kan vises på
samme premisser som hingstene. Minst 15 hester burde være påmeldt for at kåringen kan
gjennomføres, men styret vil vurdere fortløpende.
Veterinærskjema til kåring og lisensiering må nå søkes om via stambokfører.
Styret jobber med et evalueringsskjema i etterkant av show.
Styret vurderer muligheter for et system med poengsanking på show for å stimulere til
deltakelse på flere show.
Det er et ønske om bruksdag/kjøredag. Dette jobbes videre med.
Styret henstiller til at de som vil arrangere offisiell utstilling åpner for alle ponniraser. Ved
ønske om å avholde offisielle ponniutstillinger, søkes NPA i forkant.
NPA kjøper en liten laserskriver til å ha i koffert på tur.
Dyrsku’n neste år, NPA ønsker større ringer og bedre underlag. NPA kommer med spesifikke
ønsker innen utgang av januar.
Ref: Lise QH

