Styremøte i NPA mandag 2. februar 2015
Tilstede: Live, Inger, Grete, Marianne, Hilde, Lise, Stein, Ole

•

Lisensieringsordningen ble gjennomgått på nytt. Styret ønsker å evaluere refusjonsbeløp ved
kåring hvert år framover.

•

Det vil bli lagt opp til en ny ordning for kassererfunksjonen. En vurderer å tildele
økonomiansvar innad i styret, og at bilagsføring kjøpes eksternt. Styret ser på forskjellige
tilbud og løsninger.

•

Mottatt brev om publisering av resultater ved welsh-show i fjor. Styret opprettholder sin
støtte til arrangørens beslutning om kun å publisere resultater som annonsert i
proposisjonene.

•

Mottatt brev om klage på dommerkort ved kåringen i 2013. Styret vedtok å sende brev til
NHS om saken.

•

Styret gjennomgikk tilbud fra Stavsplassen i forbindelse med høstkåringen. Kåringen tenkes
gjennomført lørdag 29.08, NHS står for hoppeutstilling søndag 30.08.

•

Vedr. kåring. Komité er etablert og denne samarbeider med NHS. Det kan tildeles 1, 2, og 3
premie. Betegnelsen Kåret (K) bortfaller. Ved bruksprøver kan tildeles 1, 2, 3 og 0 premie.
Bokstavene K (kjøring), R (ridning), TI (tømmekjøring I) og TII (tømmekjøring II) settes foran
tallene.

•

Etter ønske fra stambokfører bekreftet styret med eget vedtak hva som må følge søknad om
norsk godkjenning av hingster med lisens fra annet land. Dette er: pass, kvittering for innbet.
gebyr, DNA-profil eller hårprøve.

•

Det blir opprettet en egen oversikt på hjemmesiden over lisensierte hingster. Denne blir
plassert under knappen ”Statistikk”.

•

Reglement for bruksklasser ved show skal revideres slik at det er mer tilpasset andre lands
showregler. Nedre aldersgrense på 5 år for ponniers deltakelse står fast.

•

Styret arbeider med en oversikt over veterinærer som kan godkjennes for besiktigelse ved
kåring og lisensiering. I inneværende år blir det etablert overgangsordninger.

•

Det har framkommet ønsker om reisestøtte ved deltakelse i internasjonale show. Spesielt
grunnet en usikker økonomi framover ser ikke styret at dette kan gjennomføres.

