
Referat styremøte mandag 29 august 2022. 
Klokken 21.00 over Teams  
Tilstede: Iselin, Karoline, Gro B.I, Gro S, Tore, Wenche, Anne, Ole Kristian, Hilde, Bjørn Roar, Stein,  

Raserepresentant for shetland, Bjørn Roar Larsen og avlsutvalget er invitert til å være med 

på de første sakene. 

20/2022. 

Avlsutvalgets innstilling til innkommen sak om shetlandsponni hingsten Silbersees Luxus. 

-Hilde og Bjørn Roar informerer 

 

Avlsutvalget har møtereferat fra det møte. Opp i ISPC, vi kan ikke gjøre noe før dette møte 

har vært. Vi ønsker å sende Stein ned til Frankrike i tillegg til Bjørn Roar, NPA betaler turen 

for Stein også. 

De andre nordiske land ønsker møte med oss, så dette prøver vi å gjøre i forkant av ISPC 

møte. Det handler om en farge, ikke stamme.  «Uvanlig» farge som ikke er sett hos shetland 

tidligere. Ikke ønsket Pga øyesykdommer.  

Vi må vite om uk studbook godkjenner fargen.  

 

Skal vi sende to på ISPC møte?   
Ja: 3stk 

Nei: 2stk 

 

21/2022. 

Importer som er registrert i B registeret.  

-Ole informerer 

 

Ifht EU direktiver som har kommet i seinere tid (kjøttavgifta bortfalt) så har man ikke lov å 

diskriminere individer som har full stamme og har rødt pass fra et annet land, for så å sette 

de i et B-register i Norge.  

  

Tollmyndighetene, regelverket inn til Norge har tidligere vært at de skal betale toll, så de 

ponniene som ble tatt inn før kjøttavgifta frafalt uten å ha blitt tollet inn, har fått hvitt pass.  

Hvis man skal flytte disse ponniene som har full stamme over til A stambok trenger de ikke 

nye pass, men det er en del papirarbeid for å få det gjort. Hvis noen ønsker å gjøre denne 

endringen på sine ponnier så må de betale denne endringen selv.  

Gebyr på 500kr.vedtatt, enstemmig. Trer i kraft fra nå.1 sept. 

 

22/2022. 

Innkommen sak fra et medlem, ønske om at alle ponnier som oppnår gull på show skal 

kvalifiseres til finalen. 

Det er få som har meldt på der det har vært på show, Vi trenger flere som arrangerer sånn at 

showene blir mer spredt. Hvis man åpner opp for gull for å bli kvalifiserte så blir det mer som 

et show enn en finale. 

 



 

23/2022. 

Show finale 

-1 dag, lørdag. Eksteriør først, bruk til slutt. 

Trenger en skriver. 

Spørre en aspirant.. 

Anne spørre ang kiosk, gir beskjed om at det blir kun lørdag i en hall, overnatting, det blir 

oppvarming i enden av ridehallen. 

Anne og Ole arrangør, Wenche ansvar for dommer, bestiller varm mat til lørdag, Gro er 

speaker,   

 

Overnatting: har noen rom på Vallermyrene.  

Olavsberg camping har også overnatting.  

 

24/2022. 

Hingstekåringer 2023, sette datoer for vår og høstkåring 

Vår: Starum- påsken er de to første helgene. Helga etter påske 15-16 april -spørre Starum 

om det passer. -Iselin spør 

Høst: 26 august i Trøndelag – langklopp i Rennebu. 

  

25/2022. 

Støtte til Norskoppdretta travponnier. 

Tove Onshus, ponnitrav ansvarlig i DNT, ønsker et derby for norsk oppdrett, men de har ikke 

kommet så langt i denne prosessen. Super norsken-flere raser avholdes i september. De som 

vinner dette løpet får støtte av NPA. Er et forslag. 

 

Vedtak- må være medlem i NPA for å kunne få støtte. Husk fristen 1 april for å kunne søke 

støtte. 

Dekken og glass til vinneren i år. 

 

26/2022. 

Informasjon om endring av regnskaps program. 

-Anne informerer gå over til en digital løsning, sånn at det er flere som har tilgang, 

leder/økonomiansvarlig og revisor. Vi kan lett gå inn å sjekke betalinger selv uten at vi 

trenger spørre Inger Johanne. Fakturaer vil også da gå ut digitalt. Koster litt å endre, men på 

sikt vil det lønne seg da Inger Johanne vil få færre timer. Lett for andre å ta over hvis det 

skulle være aktuelt. 

 

27/2022. 

Mail fra Christine M. Sørli. 

Det har kommet inn en klage på raserepresentant under et arrangement i regi av npa, vi har 

ikke funnet noen holdepunkter som bekrefter dette. Men vi har kontaktet vedkommende og 

informert om klagen. Vi har også informert om hva slags holdninger vi har på våre 

arrangement og vi forventer at de som har verv i npa forholder seg til disse.   



 

28/2022. 

Frister og regler.  
Den siste tiden har ikke frister blitt overholdt og vi har blitt nødt til å bli strengere på dette. 

Både ang frister og regelverk. Hvis man godtar etteranmeldelse på show må dette stå i 

invitasjonen. Det er opp til arrangør når de velger å sette frister mtp show og utstilling da det 

er de som sitter med jobben og skal lage kataloger osv. 

 

 

29/2022. 

Eventuelt  

Vipps betaling, det koster NPA ganske mye iløpet av et år at medlemmer betaler over 

vipps. 

-Anne  

 

Påmeldinger skal skje over bank, hvis man betaler med vipps pga ikke betalte påmeldinger så 

kommer det en tilleggspris på summen. Kommer tilbake igjen til dette når vi har sett litt mer 

på det. Vipps er en nødløsning. 

 

Iselin 

Problemer med å få tak på dommer, men det blir show i oppdal 24 september. 

 

 
 

Nytt styremøte tirsdag 20 september 21.00.  

 

Møte avsluttet kl 23.15 

 

Skrevet av Anne 


