
Referat styremøte tirsdag 20 september 2022. 

Over Teams kl 21.00 

Tilstede: Iselin, Ole Kristian (stambokfører), Wenche, Tore, Laila, Gro S og Anne 

Fraværende: Karoline og Gro B.I. 

 

Sak 30/2022. 
 Innkommende saker fra et medlem med flere.  
-ønsker at det skal reise to til ISPC møte i Frankrike (en nøytral person i tillegg til raserepresentant) 

-raserepresentant for shetland 

Det er avtalt at Stein Langørgen reiser sammen med Bjørn Roar til Frankrike på ISPC møte.  

Hingstekåring, raserepresentant. Styret har svart på denne mailen og sendt et svar på dette, vi har 

hatt dette oppe på sist styremøte og vi har snakket med vedkommende (se referat fra 29.08.2022 sak 

27/2022). 

Styret har bedt om en uttalelse fra dommerne som var på hingstekåringen om de at noen av 

utstillerne hadde en upassende oppførsel i ringen: de har uttalt seg om at de ikke støtter opp mot 

anklagelsene mot vedkommende. Representanten tredde ikke inn i sin rolle før 28 april, noe som er 

en stund etter hingstekåringen. 

Styret har tiltro til representanten og vi har vært i kontakt med vedkommende og informert om 

hvordan holdninger vi med verv i NPA har på ulike arrangement og hva vi tolererer og ikke (se referat 

fra 29.08.2022 sak:27/2022). 

Vi ønsker at folk skal oppføre seg på sosiale medier, det er ikke greit å trakassere eller krenke andre, 

det har vært noen tilfeller den senere tid som går på privatpersoner hvor det er veldig uhyggelige 

kommentarer som florerer på sosiale medier samt privat. Slik type oppførsel er ikke greit å det er 

ikke noe NPA støtter. Tenk igjennom hva du skriver før du poster det, husk at en setning kan tolkes 

på veldig mange måter-det beror på hvilke briller man leser de med.  

Sak 31/2022. 
Sette datoer for 2023. 
-Showfinale: Blir på Stav i 2023. Anne sender mail til stav og spør om helga den 7 oktober.  

-Årsmøte og medlemsmøte: Tema medlemsmøte -Vi ønsker å spørre Guri Harr om hun kan komme 

og holde foredrag for oss om bein, beinstilling og bevegelsenes korrekthet. 

I Trondheim, 4 mars. 

 

Sak 32/2022 
Iselin refererer fra møte med de andre landene vedr. Silbersees Luxus. 

Lederne i de ulike organisasjonene i de nordiske land har hatt telefonmøte i forkant av ISPC møte 

som skal være i Frankrike i slutten på september. De er enige i at det dreier seg om fargen, ikke 

stammen. Det vil komme et referat fra våre representanter etter ISPC møte. 

 

 

 

 

 



Sak 33/2022. 
Eventuelt  

 

-Ulf vil trekke seg som ISPC representant 

- forslag: Stein Langørgen. 

 

-Valgkomiteen må begynne å tenke på neste års valg. 

-Innkommen sak fra medlem vedr. show før finale 

Ønsker show før finalen. Dette har styret bestemt før, at vi ikke skal, men vii stemte over det en gang 

til og det ble enstemmig at det ikke blir show kvelden før showfinalen.  

Pga avlysning på Hamar så ønsker noen et ekstra show. De som meldte på til Hamar har fått et annet 

tilbud da vi fikk til og arrangerer på Elverum helga etter. Det ble sendt ut mail samt sms til alle 

utstillerne hvor de selv fikk avgjøre om de ønsket å videreføre sin påmelding til Elverum eller få 

refusjon. Det er helt opp til medlemmene om de ønsker å melde på til de showene som er eller ikke 

og vi ønsker at hvis noen vil arrangere NPA show, må dette gjøres før siste kvelden før finalen. Vi har 

hørt at noen syns det var kort frist til showet på Elverum, men dette er kun fordi det var et alternativ 

for de som i hovedsak hadde meldt seg på til Hamar. Sånn at de skulle få et tilbud.  

Det er det året showfinalen er på Vallermyene at det er ønske om show før finalen, det er ikke 

spørsmål om dette når det er på Stav. Kanskje noen sørover vil ta på seg å arrangere et NPA-show 

neste år??  

 

 

 

Møte avsluttet kl 23.00 

 

Skrevet av Anne. 


