
Referat fra styremøte, 19.05.2021 

Oppstart klokken 20.00  

Til stede: Iselin, Laila, Eivor, Anette, Live og Ulf.  

Hilde fra kl. 22.00.  

Stambokfører Inger Johanne er til stede for sak 13, 14 og 18. 
 

Sak 13.2021: Lisensiering av hingster 

 

- Pris på Lisensiering.  

Prisen til på lisensiering diskuteres. Tidligere kr 5.000,- nå kroner 8.000,-  

Vi diskuterer rundt prisen, hvilke hingster som lisensieres og hvilken prosent av disse som møter til 

kåring. Hvor mange som faktisk møter til kåring i senere tid er enda for tidlig å sette i noen statistikk 

enda.   

 

Styret bestemmer at prisen på lisens settes ned til 6.000,-, og det gis 4.000,- i refusjon ved godkjent 

kåring/premiering året etter.  

 

Disse prisene gjelder fra 01.01.2022.  

 

- Lisenshingster ikke i statistikk. 

Programvaren på hjemmesiden tar ikke med hingster uten stamboknummer (Vist på kåring) i 

oversikten.   

Inger Johanne spør den forrige stambokføreren om dette.  

Styret ønsker at disse også skal komme opp i statistikkene på hjemmesiden, og Inger Johanne vil se 

på løsning sammen med vår dataansvarlig.  

 

- Markedsføring av lisenshingst – hingstekatalog. 

Det ønskes at lisenshingstene skal være lettere tilgjengelig på hjemmesiden.  

Det vil derfor lages en lenke inne på siden som heter «Hingstekatalog» som gjør hingstene på lisens 

mer tilgjengelig.  

Det diskuteres om det skal lages en egen katalog for disse, dette skal styret diskutere videre. Det vil 

eventuelt også her skilles på medlem/ikke medlem.  

 

 

Sak 14.2021: Oppdatering av avlsplaner  

Det er flere av avlsplanene som skal oppdateres. Dette skulle vært gjort høsten 2020, men p.g.a. 

corona ble ikke den planlagte arbeidshelgen som styret m/inviterte skulle avholde. 

 

Styret ønsker at avlsutvalget kommer med et forslag til oppdatering som vi kan videreutvikle 

sammen.  

At avlsutvalget begynner med dette nå ser styret på som viktig.  

Ulf lager et skriv som sendes til avlsutvalget med info om hva som skal sees på og med tidsfrister.  

 

Sak 18.2021: Amerikansk Miniatyr 

Stambokfører informerer lett om registreringsprosedyren og oppfølging hos rasen.  

Her er det viktig at noen holder kontroll på at dyrene som registreres i Norge følges opp riktig.  



Det er ennå ikke en raserepresentant, men før systemet har kommet bedre i gang følger 

stambokfører opp dette.  

 

 

Sak 15. 2021: NPA’s facebookside.  

Hvordan kan vi best mulig holde denne i gang?  

- Iselin har ansvaret for publisering, om personer med verv i NPA ønsker å få noe publisert her, eller 

på hjemmesiden, skal dette sendes til Iselin.  

 

-Vi oppfordrer ellers alle til å sende sine forslag eller klager til oss i styret.  

Vi vil da komme med en offentlig oppklaring når ting kan bli misforstått eller at vi har oversett noe.  

 

Styret ønsker å tydelig understreke at vi helst vil unngå å delta i diskusjoner om foreningen på sosiale 

medier og ber om forståelse for dette. Vi ønsker heller på ingen måte å skyve vekk en diskusjon, men 

det må komme direkte til oss.  

Om ting er uklare ønsker vi at medlemmer/eiere av ponnier sender en mail, slik at vi lettere kan få 

oppklaring og gjensidig forståelse.  

Når det kommer mail blir det automatisk tatt opp på styremøte.  

 

Det vil bli publisert noe kort info om dette på facebooksiden.  

 

Sak 16.2021: Støtte til norskoppdrett. 

Det kommer forslag om at norskfødte ponnier som gjennomfører bruksprøve burde ha krav på 

samme støtte som premiering av eksteriør.  

 

Styret godkjenner, og dette kan søkes om allerede for utstillingsåret 2021.  

 

- Like priser som hos eksteriørpremiering både for hopper og hingster.  

2.premie: 1.500,- 

1.premie: 2000,-  

 

 

 

Eventuelt:  

Det ble meldt 2 stk. gotlandsruss til den fysiske kåringen, både Sandefjord og Hamar.  

Til kåringen 10.April fikk vi et fritak for å ha svensk dommer til disse. Det skulle da sendes bilder og 

video til den svenske foreningen.  

Dette fritaket gjelder ikke til kåringen i slutten av mai og vi har derfor ikke mulighet til å bedømme 

disse i 2021. Dette er tatt opp med hingsteeierne og det var positiv stemning.  

Den digitale godkjenningen er gyldig for de som deltok på den.  

 

Møtet avsluttes 23.30 

 

Referat av Ulf A. Hovde. 


