
Styremøte over Skype. 15.10.2020 

Til stede: Hilde, Iselin, Anne, Sandra og Ulf.  

Oppstart klokken 21.00.  

 

 

Sak 1: Føllfinale på Starum  

Hilde oppdaterer om hvordan det ligger an. 

Katalog ferdigstilles og sendes ut fredag 16 oktober. 

 

Da flere av arrangørene som er til stedet har med egne ponnier ønskes det at Hilde Solberg reiser til 

Starum som hovedarrangør. Hilde spør om å få dekket kostnader til drivstoff og overnatting.  

Styret godkjenner dette.  

 

 

Sak 2: Oppdatering av avlsplan  

På grunn av coid19 er det vanskelig å få til et fysisk møte hvor alle samles. Situasjonen gjør det 

vanskelig for flere av styremedlemmene å delta på slike samlinger både privat og i arbeid.  

Flere styremedlemmer sjekker litt opp hvilke muligheter som finnes og vil deretter sette en dato for 

arbeidshelgen. Alle med verv i NPA vil bli invitert til å delta så det er viktig at det er tilgjengelige 

konferanserom med slik størrelse at man kan opprettholde 1m avstand.  

 

 

Sak 3: Dommergaver 

Det diskuteres de forskjellige dommergavene som har blitt gitt til offisielle og uoffisielle utstillinger.  

Det kommer tydelig frem store prisforskjeller, og at det enkelte steder kan gjøre stort utslag i 

regnskapet.  

Det har tidligere vært satt opp en mal over budsjett til arrangører med allerede innlagte utgifter på 

blant annet dommer. Denne vil styre se på og oppdatere, slik at dette er noe alle arrangører vil motta 

og bruke som veiledning.  

 

 

Sak 4: Dommerregning 

Det har ved flere anledninger kommet inn veldig forsinkede regninger på dommerhonorar, 

kjøregodtgjørelse og diettpenger. Dette gjør at regnskapet til NPA blir feil, da flere regninger kommer 

inn over et år etter arrangementet.  

Regnskapsfører har laget et skjema som arrangør skal sende til dommerne. Det kommer forslag om 

en frist på 1 mnd for tilbakebetaling av utlegg de har hatt i forbindelse med arrangementet.  

Styret godkjenner fristen.  

 

 

Sak 5: Finale-finale:  
Henviser til medlemsmøte 07.03.2020  

Forslag: Kvalifiseringer til finalen er ikke gjeldende som et kalenderår, men fra «finale til finale». Dette 

vil si at om det skulle arrangeres show i desember 2020, vil disse være kvalifisert til finalen 2021. 



Styret har sett på føll og 3 åringer som en utfordring, men alle var enige i at det var veldig naturlig at 

disse flyttes over til aldersgruppen de hører til i det året finalen avholdes. (Føll til Junior, 3 års til 

Senior) Ideen mottas godt i den oppmøtte gruppen, og det var ingen som hadde innvendinger mot 

forslaget. Styret vil derfor fortsette å jobbe videre og vil etter hvert komme med en forandring i 

regelverket. 

 

Forslaget godkjennes av styret. Det vil gjøres en endring i regelverket, og denne vil være gjeldende 

fra 2021.  

 

 

Møtet avsluttes 22:30. 

 

Referat av Ulf André S. Hovde 


