
Referat styremøte – møte over teams.  
28.04.2022. 

 

Møtestart 20.00 
Tilstedet: Iselin, Tore, Gro B.I, Laila, Karoline og Anne 
Fraværende: Gro S og Wenche 

 

1/22 Konstituering av styret 

Leder: Iselin Træthaug 

Nestleder: Laila Hansen 

Sekretær: Anne Øien 

Økonomiansvarlig: Anne Øien 

Styremedlem: Tore Skarpnord og Karoline Krogsrud. 

 

Vara: Gro B. Ingebretsen, Wenche Lanner og Gro Sætersmoen 

 

2/2022 Materialforvalter 

Materialforvalter jobben blir overført til showkoordinator, men Laila har fortsatt jobben med å føre 

inn i stamboken. 

 

3/2022 Innkommende sak om rekruttering. 

Fått inn et ønske om bruksarrangement av et medlem, medlemmet ønsker ulike arrangement for 

barn. Vi ser på dette og ønsker å opprette en bruksgruppe som jobber for å fremme allsidigheten på 

våre ponnier (se punkt 4/2022). 

-være flinke til å prøve å ha bruksklasser på NPA show, ulike kurs, en arena hvor man kan kontakte 

noen for spørsmål, veiledning og hjelp. Dette vil vi komme tilbake til. 

 

4/2022 Brukskoordinator/bruksgruppe. 

Vi har ikke hatt noen brukskoordinator. 

-forslag, Gro B. Ingebretsen.  

-styret stemte over dette og var enstemmig   

Siden Gro nå er brukskoordinator trenger vi en raserepresentant for shetland. 

-forslag, Bjørn Roar Larsen.  

-styret stemte over dette og var enstemmig.  

-Bjørn Roar takket ja. 

 

-bruksgruppe, forslag at brukskoordinator leder denne komiteen med to medlemmer til (hvorav et 

medlem er junior). Vi kommer tilbake til dette når vi har funnet en løsning på hvordan vi ønsker at 

denne bruksgruppen skal fungere og hvem som skal sitte i denne bruksgruppen. 

 



5/2022 Høstkåring 

-er positive til høstkåring, men datoen for dette må komme ut samtidig som dato for vårkåring sånn 

at medlemmene i god tid kan planlegge.  

-Vi er avhengig av hjelp til å arrangere 

-Vårkåringen vil være «hovedkåringen», men er åpne for andre kåringer også hvis det er økonomisk 

forsvarlig å arrangere dette. Må da vurdere hvor i landet man har de andre kåringene.  

-Ønsker å imøtekomme våre medlemmer som ønsker at det skal være en høstkåring, hvis 

etterspørselen er der og det vil være økonomisk forsvarlig. 

-Høstkåring vil ikke være åpne for Gotlandsruss pga. krav til utenlandsk dommer. 

-Stemte over høstkåring i 2022.  

-flertallet var imot en høstkåring i år. 

Begrunnelse, det har vært to vårkåringer i år. En på Starum og en i Rogaland. Vi ser på viktigheten av 

at datoene blir satt likt, sånn at man har mulighet til å velge. 

 6. Eventuelt. 

Målere på offisielle utstillinger.  

-Noen steder han man opplevd at målestavene ikke er små nok/skjøten på staven er sånn at det   

ikke blir nøyaktig målt på shetlandsponniene. Gro sender mail til Norsk Hestesenter, sånn at de er 

klar over dette og at vi ønsker at dette er i orden. 

-etterspørre muligheten for at vi kan ha noen representanter fra NPA som kan gå kurs for å lære    

seg å måle. Passe på så det er representanter fra ulike steder i landet. 

 

3års test. 

-styret har godkjent 3 års test på Lykseth Gård på Hamar den 17 september.  

-Anne har ansvaret for å arrangere dette. 

Annet 

 -Alle ble opplyst om at de som er vara, har ikke stemmerett, men kan delta på styremøte. 

-Styret har taushetsplikt, våre medlemmer skal føle at de kan ta kontakt med styret om saker uten å 

være redd for at andre skal høre om dette. 

-Iselin bestiller opp dekken med NPA logo som kan brukes til sponsing i ulike arrangement.  

-Viktig at saksliste kommer ut på hjemmesiden 14 dager før møte, sånn at medlemmene har 

mulighet for å komme med sine synspunkter rundt sakslisten. Saker som kommer inn vedr. saksliste 

må komme inn til styret senest 1 uke før, sånn at vi har mulighet for å se på dette før styremøte. 

Andre saker må komme inn til styret senest 1 uke før styremøte for å bli tatt med på møte. Hvis ikke 

vil disse sakene bli tatt med på neste styremøte. 

 

-Styret ønsker å presisere at de som sitter i styret og er med på å arrangere ulike arrangementer i 

regi av NPA gjør dette på frivillig basis. Vi får ikke betalt for den jobben vi gjør, men vi gjør det fordi vi 

ønsker at NPA skal ha et tilbud for sine medlemmer. Vil bare presisere dette. Det vil komme ut en 

kort presentasjon av styret på hjemmesiden og vi ønsker at også andre verv blir litt mer synlige, sånn 

at medlemmene vet hvem vi er. 

Møtet ble avsluttet kl 22.00 

Referat skrevet av Anne Øien 


