
Refarat styremøte 21 juni 2022. 

Møte over Teams klokka 20.00- 22.45 

Tilstedet: Iselin, Gro, Gro B.I, Laila, Tore, Wenche, Anne 

Fravær: Karoline 

Fra avlsutvalget, Ole Kristian Jahr Indresæter og Showkoordinator, Sandra Davidsen, var med på 

møtet da sakene vedrører dem.                

12/2022 

Sak fra medlem 

-Ønske om at utenlandske show resultater skal registreres i stamboka. 

• Mye jobb og veldig omfattende. 

• Færrest mulig skal ha tilgang til systemet sånn at det er ikke ønskelig at medlemmer legger 

dette inn 

• Ifht Avkomstbedømmelse er det en fordel med dommerkort fra utlandet. (Utenlandske 

meritter). Pr. nå må eieren ta vare på dommerkort sånn at de kan sende de med, eieren har 

selv ansvar for dette. Ta opp dette med avlsutvalget om de kan sjekke ut meritter på 

ponniene som søker om en avkomstvurdering. Om de kan sjekke dette ut elektronisk, 

istedenfor at eieren må sende inn i papirform. Det vil da bli enklere for folk. 

• Iselin svarer på mail. 

13/2022 

NHS hoppeutstilling,  mail fra medlem 

• Få med folk til å hjelpe til, folk må være aktive. 

• Mtp økonomi så er det en fordel med samarbeid. 

• Reklamere mere for vår egen del. 

• Frivillig arbeid 

• Dommere, NPA har i noen tilfeller arrangert selv pga at vi sjeldent får ponni dommer. 

• Over fem påmeldte ponnier, men fortsatt ingen ponni dommer. Hvorfor ikke? Ingen 

ponnidommer som kunne reise, alle hadde sagt nei. Det er 7 ponni dommere som kan 

spørres.  

• Samme dommer de siste årene til NHS sin hoppe utstilling. Det er ikke bare det siste året 

dette gjelder, men flere år tilbake igjen 

• NHS bør få beskjed om dette, ta kontakt med dem. Kan de ikke få tak på ponni dommer så 

bør de som har meldt få beskjed om at de ikke får til det. 

• Synd at man velger å ikke melde hopper til premiering pga at det er samme dommer.  

• NPA- skal man arranger hoppeutstilling selv? Det er en stor jobb, vi sender en henvendelse til 

NHS for å oppnå kontakt med dem, presse på litt for at man kan få til noe sammen.  

Viktig med en ponnidommer for den norske avlen, som dømmer rasetypen 

Hva kan vi gjøre for at folk skal melde på ponniene sine.. 

*sender en henvendelse til NHS ang mailen fra medlemmet, presisere at vi vil bevare 

rasetypene våre, så det er viktig med en ponnidommer sånn at folk melder på.  

*Iselin sender svar til medlemmet og til NHS. 

  



*Fornøyd med bruksprøvedommerne som NHS holder. 

*Generelt på show er det samme dommer som også dømmer show. 

*Vi må være tidlig ute å booke dommere til show, det er få dommere generelt i Norge så det 

er ikke så mange å ta av.  

*Må prøve å få flere til å reise på dommerkurs. Rekrutere nye, vet vi om noen som ønsker 

det så gi beskjed. Sist dommer som ble sist ut eksaminert er ca 10 år siden. 

* vi kommer til å bli forespurt igjen nå innen oktober om vi har forslag på noen navn.  

14/2022 

Finaleshow-komitèe 

• Vallemyrene 1 oktober, leder for komiteen- Anne og Ole Kristian 

• I komiteen: Tore, Gro B.I-speaker, Wenche-dommer ansvarlig  

• Anne skriver invitasjon 

• Styret ordner dommer, samme dommer begge dager (om det blir over to dager) 

•  Avhengig av hvor mange påmeldte om det blir over to dager eller ikke. Men vi tar 

utgangspunkt i to dager 

• Ikke show samme helg som finale!  

  

15/2022 

Jubileumsutstilling 

-Når, hvor, komitèe 

* 2025, Ole er leder i komiteen. Ole kaller inn til et møte for de i komiteen, nå før sommeren. Ikke 

Seljord- blir for store kostnader. Invitere utenlandske? Må tilrettelegge for at avstandene ikke blir for 

store for disse. Det skal også være enkelt for de norske som melder på. Østlandet/innlandet, men 

prøve finne et godt egnet sted både med plass og ikke minst nok bokser tilgjengelig. 

16/2022 

Eventuelt 

• Import-hvordan er regelverket for dette nå? Kjøttavgifta ble borte for 2/3 år siden- det du 

trenger nå er godkjente tollpapirer. Får ikke betalt mva på en vare under en viss sum, 6000. 

Må betaler mva på transport hvis andre enn deg selv henter. Vi må forholde oss til 

regelverket vi har i EU. 

* Kommer inn mange ponnier fra utlandet fordi folk mener prisene er lavere fra andre land. 

Fremmer dette den norske avlen? Har de stamtavle så kan vi ikke ekskludere de.  

• NPA show: Et show i Førde, Tysvær, Karmøy, Trondheim, (Hyllestad, Elverum, Hamar =disse 

står i aktivitetskalenderen) i tillegg til de som står i aktivitetskalenderen.. 

• Når vi arrangerer show, så må vi prøve å få til at arrangementet går i pluss. I alle fall i null. 

Sånn at ikke dette går ut over økonomien til NPA. 

*Fra når tredde ny pris for lisensiering i kraft? Noen som har betalt gammel pris- så disse må 

få refundert det de har betalt for mye. Vedtak gjeldende fra 01.01.22.  

8 hingster lisensiert i år.  

*Anne gir beskjed til Inger Johanne.  

• Årbok: vi må komme i gang med å finne stoff til den. De som arrangerer show må sende inn 

til årbok fortløpende etter arrangementet. (I tillegg til hjemmesiden). 



*Hvem skal sitte i redaksjonen og hvem er redaktør? Vi må finne noen hvis det skal bli noe 

av. Høre om Vibeke kan sette den sammen, men da må alt være klart til å settes inn. Å folk 

må være flinke til å sende inn innen fristen. 

*Nyhets artikkel ut på hjemmesiden, etterspørre folk som kan hjelpe til. Gro B.I skriver en 

liten artikkel til det. 

*Iselin spør Vibeke om hun kunne tenke seg å sette det sammen 

 

 

Skrevet av Anne. 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 


