
Referat NPA- styremøte over teams 01.06.2021 

Møtet startet kl 20:30 

Deltakere: Iselin, Ulf, Hilde, Anette, Laila, Eivor og Sandra (i deler av møtet. ) 

 

Sak 17.2021: Priser hos foreningen.  

De siste årene har prisene blitt satt opp på de fleste aktiviteter NPA tilbyr.  

Det kommer stadig klager og meninger fra medlemmer om at dette begynner å bli dyrt. De største 

kostnadene faller dessverre på større oppdrettere som i utgangspunktet bidrar mye til foreningen 

ved registrering og deltakelse.  

Styret ble enige om at prisene ikke skal endres nå.   

 

Sak 19.2021: Dommerutdanning.  

Hvem ønsker vi å sende til neste oppstart av dommerutdanning? 

Videreutvikling av allerede godkjente dommere?  

Styret ønsker at det skal gjøres en innsats for å få flere ponnidommere.   

Iselin ar kontakt med NHS om det skal startes opp noen dommerutdanning, og hvordan en allerede 

godkjent dommer kan etterutdannes til ponnidommer. 

 

Sak 20.2021: Mail fra Norsk hestesenter 

 

Forespørsel fra NHS om det kan avleggs bruksprøve av mindre barn med leier. Vi mener at det kan 

være med en voksen i ringen som støtte, men at denne skal ikke leie ponnien på en bruksprøve.  

 

 Sak 21.2021:  Hoppeutstilling Hyllestad 

Forespørsel fra Bjørn Roar Larsen om å avholde hoppe-utstilling samtidig som det avholdes show i 

august.  Spørsmål om det er fasiliteter til å avholde bruksprøver, men det er muntlig bekrefta.  Styret 

vil ha en bekreftelse på e-post at dette er på plass, samt et budsjett.  

Det utarbeides en budsjett-mal til arrangement av Show / utstilling som skal fylles ut at arrangører.  

Også ønske om et skjema med punkter som skal avkrysses for hva som skal være på plass for å 

arrangere show/ utstilling.  Sandra skal ordner dette.  

Sak 22.2021 Eventuelt:  

 

- Spørsmål fra Hilde om å arrangere Show eksteriør, 3 års-test og Bruksklasser 25 – 26. 9 2021 på 

Vallemyrene. Dette er styret positiv til.  

- Mail fra Live E. Haugen – ang ønske om skriftlig henvendelse ved oppnevnelse av henne som 

dommer. Iselin har svart på denne.  

- Mange og lange telefoner til leder som tar mye tid og energi. Dette må vi prøve å unngå, og heller få 

henvendelser skriftlig via e-post. Hvis styremedlemmer har saker eller spørsmål sendes disse på mail 

eller legges ut på Syret sin FB side.     

Det skal legges ut på NPA sin Facebook side at saker og meninger må sendes til styret og ikke tas via 

telefonen.   



- Vanskelig å få til å arrangere en kåring i Hamar pga korona. Det tas kontakt med de påmeldte om 

det blir vanskelig å gjennomføre denne og at den blir mest sannsynlig blir avlyst.  

- Mail fra Theresa Hammer ang. tidspunkt for avholdelse av Show-finalen. Det er et ønske om at 

denne skal flyttes til den siste helga i september da den kolliderer med show i utlandet som mange 

reiser til.  Styret vedtar at finalen i 2022 avholdes til siste helga i september. Det sendes svar til 

Theresa ang dette.  

 

Møtet ble avslutta kl 22:20 

Referat av Eivor Meisingset 


