
Referat Styremøte NPA 26.01.2022 

Tilstede: Iselin, Ulf, Anne, Laila, Live og Eivor 

 

Sak 22 2021 Måling av Hingster til Kåring: 

Dette er ifølge reglementet lov å måle hingst i forkant av kåring av godkjent ponni-måler, dette må 

utføres senest 14 dager før kåringen. Forslag at dette legges ut på FB som informasjon + at det 

presiseres i invitasjonen.  Det må informeres om ponnien blir målt på forhånd ved påmelding.  

 

Sak 8 2021: Hingstekåringer 2022:   

Rogaland har Hilde ansvar og den blir den 9.april i samarbeid med NHS. Sted: Sola  

Starum: Kontaktpersoner er Iselin og Ulf.  

Siv Nyland stiller som stevneleder og har fått tak på hjelpere.  Det er mulig det må settes opp noen 

bruksprøver fredag kveld – avklares etter first.  Premiering på Søndag. Ulf lager proposisjoner når 

dommere er klare.  

Ønskelig med Utenlandsk dommer, og avlsrådet har fått beskjed om dette.  

 

Sak 20.2021 Årbok 

Sak fra redaksjonen om det fortsatt er ønskelig å ha denne?  

Det er veldig mye jobb, og vanskelig å få folk til å bidra i redaksjonen, og å få inn reportasjer.  Det må 

etterspørres opptil flere ganger hos bla raserepresentanter og andre for å få på plass dette før frist.  

Kostbart å få laget boka mtp. Programvare, trykking og utsendelse av boka.  

Styret ønsker å ta opp saken på medlemsmøte for å høre hva medlemmene tenker.  

 

Sak: 21.2021 Årsmøte – Medlemsmøte  

5. mars på Scandic Airport Gardermoen. Påmeldingsfrist er satt til 10.02. 

Det er innkomne saker til Årsmøtet. Styret går igjennom disse i et eget møte, og kommer med 

innstillinger til Årsmøtet.   

Det blir et utvidet styremøte med Avlsutvalget og raserepresentanter lørdag formiddag kl. 10 

Medlemsmøte, etter årsmøtet, blir i år arrangert med forelesning av Jon Anders Næsset der tema er 

fôring.  

 

 

 



Sak: 3 2022 Avlsutvalget: 

 

Hilde Solberg og Ragnhild Aabøe Inglingstad er valgt som nye medlemmer til avlsutvalget. 

Det bestemmes at det i avlsutvalget ønskes en leder som formidler all informasjon til styret.  
 

 

Sak 1 2022 Høstkåring: 

Styret ser på mulighet til å arrangere dette da det er ønske fra medlemmer å ha dette.  

Sette som krav for å få gjennomføre det: - minimum 15 påmeldte hingster. Nok folk til å arrangere 

utover de som sitter i styret. At det går over 1 dag, og avholder på Starum for å favne flest geografisk.  

Godtlandsruss kan KUN stilles på Vår-kåring pga. dommerkrav.  

 

 

Sak 2 2022  Showkoordinator vikar.  

Sandra Davidsen skal ha permisjon fra jobben som Show-koordinator etter fødsel i juli 2022, så vi må 

ha en vikar. Forslag: Theresa Hammer eller Inger Mehren – Iselin kontakter disse. 

Ole tar ansvaret for hjemmesiden når Sandra har permisjon.  

 

 


