
Referat fra styremøte over Teams 17.03.2021 

Oppstart klokken 20.00.  
Til stede: Iselin, Anne, Eivor, Hilde, Live, Laila, Anette og Ulf.  

 

Sak 7.2021: Konstituering av nytt styre.  
Leder starter møtet med informasjon om taushetsplikt og «kjøreregler» i forhold til møter og de 

ulikes oppgaver.  

 

Nestleder: Ulf Andre S.Hovde 

Sekretær: Eivor Meisingset 

Økonomiansvarlig: Anne Øien 

Styremedlem: Laila Hansen 

 

Det ønskes at det inviteres til utvidede styremøter oftere enn det tidligere har blitt gjort.  

Tidligere år har styret hatt utvidede møter i forbindelse med årsmøte og «arbeidshelg», 

dette har falt bort p.g.a  corona, så raserepresentanter og avlsutvalget vil derfor inkluderes 

oftere.  

 

Sak 3.2021: Årsmøte 

Selv om vi denne gangen ikke fikk til et fysisk møte og gikk glipp av det sosiale er styret generelt 

fornøyde med årets gjennomføring av årsmøte over teams.  Digitale forsamlinger er ikke noe vi 

ønsker å fortsette med, men det er fint å ha vært i gjennom det, slik av vi stiller litt mer forberedt om 

vi skulle havne i en lignende situasjon senere.  

 

Vi håper at vi kan fysisk møtes til Års- og medlemsmøte 2022!  

 

Sak 4.2021: Hingstekåring 2021.  

Det er meldt 23 hingster til kåringen og 8 av disse skal vise bruksprøve.  

Styret diskuterer diverse alternativ om Starum skulle stenge ned.  

 

Norsk varmblods har kåring samme helg, men de har valgt å holde denne digitalt.  

 

Styret spør avlsutvalget om å komme med et alternativ hvis vi må avlyse vår kåring.  

Ulf holder løpende kontakt med Starum.  

 

Sak 8.2021: Hingstekåring 2022. 

Vi ønsker å tidlig avklare dato for neste års kåring.  

Forslag: 1-2 April.2022 – Og denne datoen bestemmer styret seg for.  

 

Det er forslag om 2dagers kåring, dette fordi vi ser at vi ikke kan gjennomføre en ok kåring med et 

ålreit tidsskjema om antallet nærmer seg 20 hingster.  

Hingstene som skal gå bruksprøve har også mange punkter de skal gjennom og det er bedre for 

spesielt disse og arrangørene at det blir strukket over 2 dager.  

 

 



Sak 9.2021: Finale 2021. 

I 2020 skulle finalen være på Stav, men da det kun ble arrangert føllfinale valgte styret å legge denne 

til Starum. Det er tidligere bestemt at finalene skal arrangeres Sør/Nord annethvert år.  

 

Forslag: 02-03 Oktober på Stav. – Dette sjekkes opp av Anne.  

Om Stav er ledig denne helgen ønsker styret å gå for nevnte dato.  

 

 

Sak 10.2021: Fjerning av bilder fra nett 

Ulf ble kontaktet av et medlem som ønsket å få fjernet et bilde i fra en artikkel lagt ut etter et show 

for flere år siden.  

 

Om medlemmer ønsker å få bilder av seg selv eller barn fjernet fra hjemmesiden vil disse bli fjernet 

uten spørsmål. 

Er man deltaker på et NPA-arrangement og ikke ønsker å bli tatt bilde av kan man enkelt gi beskjed til 

fotograf eller arrangør så vil dette ikke publiseres noe sted.  

 

 

Sak 11.2021: Tilbud om redusert pris på medlemskap ved eierskifte. 

Mange ponnier solgt fra oppdrettere havner hos ikke-medlemmer.  

Anne forslår at det kan gis redusert pris på medlemskap til de som for første gang kjøper ponni og 

ikke har forbindelse til foreningen. Dette gis når eierskifte utføres.  

 

Styret bestemmer at det gis halv pris på medlemskap når eierskifte sendes inn av person som 

tidligere ikke har vært medlem.  

 

 

Eventuelt:  

 

Styret spør om Sandra kan lage en enkel «smørbrødliste» til arrangører av show.  

 

 

Møtet avsluttes 21.45.  

 

Referat av Ulf Andre S. Hovde.  


