
Referat fra styremøte over Skype 11.06.2020  
Oppstart klokken 20.30 

Til stedet: Anne, Eivor, Sandra, Iselin, Ulf, Laila og Hilde.  
 
Sak 1: Oppdatering av diverse avlsplaner 

Det ønskes at raserepresentantene skal starte arbeidet for sin rase og deretter sees på av styret som 

vil drøfte videre med avlsutvalget.  

Det har ved enkelte tilfeller vært ordlyder og tolkninger som har laget misforståelser, derfor ønsker vi 

hjelp fra flere med verv i foreningen for å på best mulig måte følge moderlandet.  

 

Det ønskes at det skal det skal settes opp en helg hvor alle avlsplanene skal jobbes gjennom og 

oppdateres. Det er viktig at vi har tid til å både lese og tolke avlsplanen på best mulig måte.  

 

Ulf sjekker opp opplysninger og reglement hos Shetland i Sverige.  

 

 

Sak 2: Spørsmål angående utbetalinger til stambokfører 

 

I år igjen drøfter vi utgifter vi utgiftene NPA har til stambokfører. Kommer med ideer og forslag til 

hvordan vi kan lette jobben og hvordan vi ser på dette videre.  

Fordi det kreves tilgang til datasystemet og som regel mye utstyr (stor utgiftspost om det skal kjøpes 

inn til flere) for å gjøre en del av arbeidet vil det ikke lønne seg.  

Vi vet fortsatt ikke om NPA selv sitter med registrering og stambokføring av ponnier om 5 år, da det 

har vært fremlagt ønske fra Mattilsynet om at NHS skal ha alt for hele hestenorge.  

 

Sak 3: Hingstekåring/Hoppeutstilling/Show 2020 

 

Det er ikke ønske fra styret sitt sine at det skal arrangeres noe stort med tanke på Corona situasjon, 

men det har vært snakket om og ønsket høstkåring 2020. 

Det blir ikke arrangert hoppeutstilling i forbindelse med høstkåringen.  

 

Det ønskes at føll skal få mulighet til å vises, dette fordi oppdretterne skal ha mulighet til å få de 

bedømt før de selges. Styres synes det er viktig at føllene har muligheter til å vises.  

Her kan NPA godta mindre arrangement, spesielt ute i distriktene hvor det er færre oppdrettere.  

 

Det vil legges ut oppfordring og informasjon om dette på hjemmesiden.  

 

 

Sak 4: Manglende navnegodkjenning  

Det har vært manglende svar på navnegodkjenning.  

Styret for fortgang på dette.  

 

Det diskuteres om at det skal sendes ut diplomer for godkjente oppdretter og stutterinavn. Dette kan 

gjøres, da vi alle kan huske hvor gøy det var da vi selv fikk vårt navn godkjent.  

Det sees på forskjellige diplomer vi har brukt tidligere, og Vibeke vil forespørres om hjelp. 

 



Sak 5: Showkoordinators dialog med styret 

Da det ikke har kommet tydelig nok frem, informerer styret showkoordinator om at alle forespørsler 

om show skal meldes inn til styret. Vi ønsker også at arrangørene skal ha vært i kontakt med 

kommunelege før det søkes om å avholde show.  

Ulf ser på søknadsskjemaet som klargjøres og sendes til showkoordinator.  

 

 

Sak 6: Eventuelt  
- Showkoordinator informerer om at en hingsteeier ikke har motatt informasjon om 1-årig 

lisens.  

Denne mailen videresendes til avlsutvalget.  

 

-  Iselin ønsker tilgang til å kunne gjøre endringer på hjemmesiden, dette klarerer Iselin selv 

med Kjell-Kenneth.  

 

 

 

Møtet avsluttes 22.30  

Referat av Ulf André S. Hovde 


