
Referat fra styremøte over skype 19.01.2021 

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

Oppstart klokken 21.00 

 

Sak 1.2021: Navnegodkjenning (Mail fra stambokfører assistent)  
Dette er gjeldende regelverk:  

 

§ 3 

 Navnet godkjennes av NPAs styre, og dette offentliggjøres deretter i egnet publikasjon. Enhver har da 
rett til å protestere innen 14 dager etter publisering er foretatt. Protest må sendes skriftlig i brevs 
form til styrets leder.  Om ingen protester er innkommet ved protestfristens utløp godkjennes navnet 
definitivt. Navnet kan ikke benyttes før skriftlig bekreftelse fra NPA foreligger. Navnet har ikke 
tilbakevirkende kraft og kan ikke benyttes på ponnier som er registrert før navnet ble godkjent. 
 

Forslag til ny § 3:   
  Navnet godkjennes av NPAs styre, og dette offentliggjøres deretter i egnet publikasjon.  Navnet 
kan ikke benyttes før skriftlig bekreftelse fra NPA foreligger. Navnet har ikke tilbakevirkende kraft 
og kan ikke benyttes på ponnier som er registrert før navnet ble godkjent.   
 
 

 
NPA sitt styre, eller den som har delegert myndighet, må før godkjenning sjekke: 
 1. Er det innanfor i forhold til dei andre paragrafane? 
 2. Sjekke Central  Prefix Register https://www.centralprefixregister.com/ 
 3. Om alt er Ok, er det godkjent, 
Styret godkjenner endringen. 
 
Det anbefales at hver oppdretter registrerer sitt navn i Central Prefix Register slik at det 
internasjonalt er i bruk. Dette vil bli sendt ut ved godkjennelse av registreringen.  
Diplom til godkjente stutterinavn sjekkes opp da dette er noe styret ønsker å ta i bruk igjen.  
 
 

Sak 2.2021: «Coronalisens» hos Amerikansk miniatyr. 

Styret godkjenner at eiere får tilbakebetalt pengene betalt for lisens hos Amerikansk 

Miniatyr, da A-M ikke behøver dette.  

 

Sak 3.2021: Årsmøte 

Dato for årsmøte er 6 mars.  

P.g.a Corona vil det ikke bli et fysisk møte i 2021. 

Styret sjekker opp om mulighet for å bruke Teams som plattform.  

Det ønskes at medlemmer skal melde seg på, slik at styret har en viss oversikt over antall før 

det satte møtet.  

Dette legges ut i kalenderen på hjemmesiden og det vil komme mer utfyllende informasjon.  

Det er ingen innkomne saker.  

 

Sak 4.2021: Hingstekåring 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.centralprefixregister.com%2F&data=04%7C01%7C%7C52f913e1d83c46f22a9608d8bc82975d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466616512346727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pmvPdAufGwEu6d27I5plr7O0USnBzXJ8emwd%2FSjZmw4%3D&reserved=0


Styret godkjenner at kåringen avholdes på Starum den 10. April.  

Vi har tilgang på 16 bokser, muligens mer, men dette vet vi ikke før senere.  

 

Det er ingen overnatting tilgjengelig på Starum, men det ønskes at deltakere tar kontakt for 

info om alternativ overnatting.  

 

Avlsutvalget kontaktes slik at de finner dommere.  

 

 

Sak 5.2021: Raserepresentant Dartmoor.  

Nåværende raserepresentant ønsker å trekke seg fra vervet og det kommer derfor spørsmål 

til styret om ny representant.  

Da det er flere små raser i NPA, deriblant Dartmoor, er styret usikker på om det er behov for 

en egen representant til disse. Det trengs derimot bidragsytere og dette jobber styret med å 

lage en god løsning til.  

Vi er heldige og har et avlsutvalg med bred erfaring og kompetanse og det kommer forslag 

om styret kan tillegge disse flere oppgaver.  

Å representere, anbefale og å gi råd til de minste rasene i NPA er styret enig i at kan være 

aktuelt for utvalget.  

(Det siste årene har det vært få/ingen henvendelser til disse rasene)  

 

 

Møtet avsluttes 23.00 

 

Referat av Ulf André S. Hovde 


