
Referat fra styremøte over skype 08.12.2020 

Oppstart 20:00.  

Til stede: Hilde, Anne, Iselin, Eivor, Sandra, Stein, Laila og Ulf.  
 

 

Sak 1: Årsmøte 2021 

Dato for årsmøte blir satt til 6 mars. – Dette legges direkte ut på hjemmesiden  

Det er i 2020 en del naturlige problemstillinger vi må forholde oss til når det kommer til restriksjoner 

i forbindelse med Covid.  

Det diskuteres litt om muligheten for å avholde et digitalt årsmøte. Vi diskuterer også hvem som 

eventuelt må møtes og hvilke plattformer vi har for direktesending. Planleggingen rundt dette vil 

fortsette i neste møte.  

Det vil ikke arrangeres kurs/forelesning i forbindelse med årsmøtet 2021.  

 

 

Sak 2: Hingstekåring 2021 

Det foreslås helgen 10-11 April, på Starum.  

Dette forespørres Norsk hestesenter og det vil legges direkte ut på hjemmesiden når det har kommet 

svar. Saken settes opp videre til neste møte.  

I utgangspunktet blir det valgt 1 kåring i 2021, med forbehold om endringer.  

 

 

Sak 3: Jubileumsutstilling 

Styret bestemmer seg for å sette en dato, men er klare på at arrangementet vil bli avlyst i god tid om 

det fortsatt er stengte grenser og at arrangementet må avholdes på en måte som vi føler at vi ikke 

har ressurser til.  

Det store spørsmålet er om vi skal avholde en forenklet jubileumsutstilling eller om vi skal vente til vi 

kan arrangere på det nivået det først ble planlagt.  

 

 

Sak 4: Grasrotandel  

Dette er sjekket opp igjen, og styret avslutter nå dette på grunn av at NPA er en landsdekkende 

forening og dermed ikke kvalifiserer til en del av grasrota.  

 

 

Sak 5: Tilskudd til Norskoppdrettede ponnier 

Dette ble lagt ut på hjemmesiden denne uka før møtet og ble derfor ikke diskutert på møtet.  

 

 

Sak 7: NPA sin Facebookside 

Da det stadig er færre som bruker hjemmesiden slik som den ble brukt tidligere, ser vi nytten av å 

være mer aktive på NPA sin facebookside. Via denne siden vil vi nå prøve å dele mer enkel info, men 

også et hjelpemiddel for å dele de sakene som blir lagt ut på hjemmesiden.  

 

Det ønskes at en i styret skal være ansvarlig for den, og Iselin blir valgt.  

Allerede i desember vil det dukke opp flere artige innslag for å få i gang aktiviteten.  

 



 

Sak 8: Hjemmeside 

- Mail fra medlem om at det tar for lang tid før innsendte nyheter blir lagt ut.  

Dette ble tatt tak i av et styremedlem og ordnet opp i før styremøtet ble avholdt.  

 

 

Sak 9: Personvern på hjemmeside. 

For at hvert enkelt medlem skal føle at personvernet blir ivaretatt har det blitt gjort endringer i 

registeret på hjemmesiden.  

Eier og adresse til eier er derfor fjernet.  

 

Da det er mange som gjerne ønsker å dele denne infoen vil det igjen bli gjort endringer.  

Det vil fremover, samtidig med medlemskontingenten sendes ut en forespørsel om NPA kan 

offentliggjøre navn og adresse.  

På den måten vil stambokfører og NPA ha sitt på den «rene» så lenge det må en personlig 

bekreftelse til.  

Dette gjelder da også for hingstekatalogen, og det er her også viktig at hingsteeiere er medlem av 

NPA for at kontaktinformasjon skal bli offentliggjort fra vår side.  

NPA kan heller ikke utgi personlig informasjon over tlf eller epost.  

 

Det vil på nyåret legges ut mer detaljert info om dette på hjemmesiden.  

 

 

Sak 10: Eventuelt. 

 

* NPA holder i år julelotteri til inntekt for Jubileumsutstillingen.  

(Øremerket til jubileet!)  

Iselin er den ansvarlige for dette.  

 

* Fotokonkurranse med juletema på Facbooksiden til NPA for barn 0-12 år.  

 

* Sandra etterspør fullstendig resultatliste fra Føll-finalen. Denne sendes direkte til henne.  

  

 

 

Møtet avsluttes 22.30  

 

Neste møte planlegges første uka i januar.  

 

Referat av Ulf André S. Hovde  


