Styremøte 26. april
Dommergodkjenning ved NPA-show. Dommere som har passert den i Norge offisielt
fastsatte aldersgrense kan allikevel benyttes til NPAs arrangementer.
Gjennomgang av årets resultatlister fra utstilling og show for å finne ponnier som kvalifiserer
til støtte er blitt en altfor krevende oppgave. Reglene for støtte til norskoppdrett endres slik
at eiere selv må melde fra om ponniens resultater gjennom året. Oppdrettere trenger ikke
søke, da opplysninger om disse framgår av registeret. Frist for søknad om støtte er innen 1.
mars påfølgende år. Søknadsskjema legges i årsmelding og på hjemmesiden.
Diskusjonen med Norsk Hestesenter om krav til antall dommere ved bruksprøvedager er ikke
avsluttet. Styret ønsker imidlertid at bruksprøvene skal gjennomføres uansett antall
påmeldte. Arrangementene publiseres til de øvrige raseorganisasjonene.
Styret søker å bidra til at redaktøren ikke belastes unødvendig ved innsamling av stoff innen
manusfrister. Det er fremdeles ønskelig å finne en person blant medlemmene som kan
ivareta denne oppgaven. Det ble bestemt å hente inn artikler fra gamle medlemsblader,
mange av artiklene i disse er like aktuelle i dag, men er ikke nødvendigvis kjent blant de fleste
av dagens medlemmer. Artiklene skannes som de er i pdf-format, de skal ikke skrives på nytt.
Stambokfører og styrets medlemmer kontakter sin omgangskrets og forbindelser for
innhenting av stoff, evt. nye spalter som kan følges opp til hver utgivelse.
Etter hingstekåringen på Starum var det noe forvirring om reglene for max høyde for
shetland. Det er avlsplanens tekst som til enhver tid er gjeldende. Det ble bestemt at
rasebeskrivelsen på hjemmesiden skal ha samme tekst som i avlsplanen.

Norsk Hestesenter har besluttet at det for utstillingssesongen 2012 ikke vil bli benyttet vektet
karakter eller utført løsvisning ved bedømmelse av ponniene. Vi legger ut informasjon om
dette på vår hjemmeside.

Styremøte 11. juni
Det var innkommet søknad om sponsorstøtte til landsleiren for ponnitrav på Bjerke 24. juni.
Vi ønsker å gå inn som sponsor for ett løp lørdag og ett løp søndag (alternativ 1). Vi ønsker
også å bidra med dekken til ”Raskeste norskfødte ponni kat. A”. Hans avtaler med
arrangøren.

Stambokføreren presenterte endringsforslag for prissetting registrering og pass. Vedtak: Hvis
regler for tidsfrister ved registrering følges vil ferdig pass (rødt) koste kr 600,- med tillegg for
DNA der hvor dette kreves pluss oppkrav. Hvis tidsfristene ikke holdes blir det krevet et
påslag på kr 1000,-. Ved påslag for sen tilbakelevering av hestepasspapirer til stambokfører
kommer også oppkrav ved ferdig pass. Vedtaket gjelder fra dagens dato.

Etter to års praktisering av obligatorisk DNA-analyse for hoppe- og hingsteføll er det behov
for justeringer. Vedtak: Det kreves ikke lenger DNA-analyse for hingsteføll. Oppdretter må
oppgi om DNA–analyse skal utføres av hingsteføllet ved innsendelse av springseddel.
Vedtaket gjelder fra dagens dato.
Dagens teknologi har det gjort det rimeligere å trykke farger. Redaktøren og styrets leder har
innhentet sammenlignbare priser for hhv. trykking av Ponni-Nytt i svart/hvitt A5 eller farger
A4. Ut fra innkommet tilbud viser det seg at trykking i farger A4 ikke blir vesentlig dyrere enn
dagens format i svart/hvitt. A4 vil i tillegg gi bedre bildepresentasjoner og bedre muligheter
for annonsører. Distribusjonskostnader forventes uendret. Vedtak: Ponni-Nytt trykkes f.o.m.
PN5 i farger format A4. I forbindelse med pauseinnslaget på årets Dyrsku’n trykkes 500 ex.
ekstra som brosjyremateriell under vårt innslag.
Styret har mottatt forespørsel fra NHS om det kan arrangeres showklasser (både bruk og
eksteriør) i forbindelse med den ”lille” sentralutstillingen på Starum 18. august. Styret ser
positivt på dette som en synergieffekt og ønsker å bidra med aktivitet. Linda og Inger tar seg
av forberedelse for dette..
Det er behov for et medlemsmøte til høsten, helst i første halvdel av november. Møtet bør
sette av all tid til en bred diskusjon om forslagene til gradering av stambøkene etter
innledning fra stambokkomitéen. Etter møtet har Hans reservert Vindfjelltunet Gjestegård
3.-4. november.
.

Det har over tid kommet ønsker om å endre regelverket for kvalitetsbedømmelse. Ønskene
dreier seg mest om å kunne få inn kjøring som valgmulighet for shetland (kat. 4). Styret ber
komitéen for kvalitetsbedømmelse se på mulighetene for å etterkomme dette.

Styremøte 21. august
Showet Spone Open ønsker å utvide bruksklasseprogrammet til også inneholde klassene 20
cm sprang og 70 cm sprang. Vedtak: Styret vedtar å inkludere disse klassene i tilbudet og
bestiller utvidelsen hos programmerer.
Styret ønsker på nytt å be Norsk Hestesenter om å avholde kåring av ponnihingster på
Vallermyrene. Styret er kjent med at driftssituasjonen på Vallermyrene er noe usikker. Styret
regner med at med en henvendelse allerede nå vil kunne påvirke steds- og tidsavgjørelsen i
større grad en tidligere. Hans tar kontakt med avlsavdelingen.
Det er ikke alle showarrangører som leverer budsjett i forkant av showet. Styret vil at det
skal presiseres overfor arrangørene at budsjett skal utarbeides, samtidig som det skal vises
ansvarlighet overfor dette. Ethvert show må ha som mål å oppnå økonomisk balanse.

Stambokfører ønsker mer presis formulering i avlsplanen om hvilke regler som gjelder for
WPB-hingster. Styret ønsker at kåringsnemda vurderer hvorvidt 3 år gamle WPB-hingster
også kan kåres for sportsponniavl. Dette ønsket kan oppfylles for førstkommende
kåringssesong hvis Norsk Hestesenter går med på å inkludere endringen i avlsplan med
forenklet behandling. Guri tar kontakt med Elin Furrevik om dette spørsmålet.
Dyrsku’n 2012. Hans redegjorde for framdriften i pauseinnslaget. Det er ønskelig at de
personene som deltar i innslaget er så likt kledd som mulig. Vedtak: Hans tar kontakt med
Laila for å kunne utstyre deltakerne med lik ”uniform”.
Til høstens medlemsmøte skal det forberedes forslag til inndeling av stambok for å kunne
etterkomme krav til dette fra respektive rasers moderstambok. Stambokkomitéen v/Stein
opplyste at et forslag vil være klart i løpet av to uker fra styremøtets dato. Forslagene skal
oversendes raserepresentantene for intern publisering.
Hans refererte fra sist helgs møte med avlsrådet. Mattilsynets foreleser hadde ikke så mange
nye opplysninger om EUs forslag til forordning, annet enn at det var innkommet mange
innsigelser som måtte behandles. Det forventer derfor at ny forordning ikke vil bli gjort
gjeldende før tidligst 2015..
Kasserer har levert halvårsregnskap. Dette viser et mindre underskudd, men korrigert for
periodiseringer ser resultatbalansen ut til å være tilnærmet null.

