Styremøte i NPA tirsdag 29. september 2015
Tilstede: Live, Marianne, Bjørg, Inger, Lise, og Stein
Ikke tilstede: Bente og Grete
















Styremedlem Ole Kristian Jahr Indresæter trekker seg fra styret.
Konstituering av styret – Stein Langørgen går opp som styremedlem, Bjørg Henriksen blir
1.vara, Bente Tveita blir 2.vara.
Styret sender inn dato for høstkåring på Norsk Hestesenter, Starum 17. september 2016.
Forslag til dommeraspiranter sendes til Avlsrådet for vurdering.
NRyF arrangerer Breeders for NV 04.-07. aug. 2016 – forbundet legger opp til «Breeders» for
ponni sammen med landsmesterskap og ønsker å få NPA med som sponsorer.
Redaktør for Ponninytt, Vibeke Laastad, ønsker å gi seg. Stilling som redaktør utlyses i neste
nummer av Ponninytt.
Evaluering høstkåring på Starum: NPA gir tilbakemelding til NHS ang manglende
overnattingsmuligheter. Arrangementet gikk bra, og NPA ønsker mulighet for å åpne for
offisiell hoppeutstilling under samme arrangement neste år. Treårstest burde gå som et eget
arrangement.
NV skal ikke arrangere NPA show i 2016. Ønsker de et samarbeid skal det gå via vår
showkoordinator og proposisjoner, påmeldinger ol skal gå via NPA. Kvalitetsbedømmelsen og
treårstest i NVs regi går som normalt.
Det er en etterspørsel etter skolerte shetlandsponnier, men de er vanskelige å få tak i. NPA
vurderer muligheter for å få flere ponnier skolert.
Styret utarbeider et vurderingsskjema i etterkant av show.
Terminlisten burde være satt så tidlig i året som mulig. NPA burde oppfordre arrangører til å
sende inn/registrere show så tidlig som mulig så utstillere kan planlegge sesongen bedre.
En prøveordning neste år vurderes med å vise hopper på hardt underlag på utstilling, og
kunne vise dem løse. Dette er ønsket fra flere utstillere.
Det er muligheter for å arrangere kjørekurs og bruksdag på Starum. Medlemsmøter kan også
evt legger stil Starum, da blir det lettere å kombinere med demonstrasjoner i forbindelse
med foredrag og aktiviteter.
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