Styremøte i NPA tirsdag 15. juni 2015
Tilstede: Live, Marianne, Stein, Bente, Inger, og Lise
Ikke tilstede: Ole, Grete, og Bjørg

















Kasserer opplever at flere medlemmer har utestående betalinger. Dette kan skyldes
upålitelige e-postadresser og e-postsystemer, og fakturaer som derfor ikke når frem. Det
jobbes med et system for å få bekreftelser på mottatt faktura.
Krav for diplom ved 3-årstest skal revurderes da dagens krav er for høyt. Det jobbes med en
revidering av dette som trer i kraft fra neste år. Det jobbes også med et informasjonsskriv
med hva som forlanges/forventes av en ponni til 3-årstest.
Det åpnes for et samarbeid med NV der NPA sponser med sløyfer og ærespremier til ponnier
som vises ved NV sine arrangementer. NV er velkommen til å vise hester på våre
arrangementer, og vil da få egne klasser. Vi åpner opp for samarbeid med flere
raseforeninger. Deltakere må være registrert i egen raseforening. De får egne klasser, og ved
gull går de videre til «best i rasen» og «dagens hest».
Styret drøfter mulighet om å samle hoppeutstillinger, unghestutstillinger ol i forbindelse med
kåringer. Mulighet for å la stambokfører registrere, og veterinær chippe ol på høstkåring for
å samle føll, få ferdig pass og en bedømming på føllene samtidig.
Styret ønsker å lage en arrangementskomite.
Show blir ikke godkjent hvis budsjett går i underskudd. Kasserer lager et standardskjema for
driftskostnader som sendes til komiteen. Bonusordning for «beste show» økonomisk,
kommer i PN og får en «belønning». Årets showarrangør får en utmerkelse, og evt en logo på
proposisjonene.
Hingstekatalogen vil koste 50 kr for ikke-medlemmer. Det er viktig å spre katalogen for
reklame.
NPA bestiller egne sponsorsløyfer til show i utlandet, nasjonalfargede sløyfer med NPA på
båndet.
NPA oppretter en ren informasjonsside på Facebook der bl.a linker til hjemmesiden kan
legges ut.
Medlemsmøte vil arrangeres på Hamar. Nærmere informasjon kommer.
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