PROTOKOLL
Generalforsamling i Norsk Puddelklubb
Lørdag 2. April 2016
1. Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet.
Det møtte 18 medlemmer med stemmerett. Det ble gjort følgende valg for møtet:
Møteleder: Ann Kristin Sletnes
Referent: Kjersti Flatmark
Medreferent: Kristin Eivindvik
Tellekorps: Aina Tonerud, Tone B Fischer
Observatør fra valgkomiteen er Tone B Fischer
Medlemmer til å undertegne protokoll: Ida Myhrer Stø, Marit Fallang
2. Innkallingen ble godkjent.
3. Årsberetningen ble tatt til etterretning uten kommentarer.
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Regnskapet ble tatt til etterretning med
følgende spørsmål:
Det ble bemerket at det foreligger et stort overskudd i regnskapet for 2015 (200.000)
Styreleder redegjorde for dette: Intensivert arbeid for momsrefusjon og forskyving av en
del inntekter.
5. Aktivitetsplan.
Stor entusiasme for puddeltreffene fra hele generalforsamlingen.
6. Innsendte forslag:
1. Forslag fra styret om styrehonorar ble enstemmig vedtatt. Revisor etterlyste et
skriftlig notat fra styret om hvordan midlene fordeles.
2. Forslag fra styret: Lovendringsforslag for at NPKs lover skal være i
overensstemmelse med NKKs lover. Enstemmig vedtatt.
3. Forslag fra Aina Tonerud om styrereferater.
Diskusjonen refereres ikke i detalj. Styreleder redegjorde for at for å iverksette en
lovendring slik forslaget fremstår nødvendiggjør en helt annen prosedyre.
Forslaget ble likevel opprettholdt av forslagsstiller. Det ble likevel votert over og
forslaget falt mot en stemme.
4. Forslag fra Karoline Sire angående fjerning av avlssperre for flerfarget puddel.

Styreleder redegjorde for lovverk, NPKs tidligere holdinger til spørsmålet og
hvordan dette har vært håndtert internasjonalt. I tillegg presenterte hun status
for hvordan dette håndteres i nordisk sammenheng (nylig nordisk
puddelkonferanse). Omfattende diskusjon som ikke refereres i detalj. Noen
momenter nevnes:
a. Det foreligger gener som koder for multicolor hos de fleste ensfargede
hunder i dag (saksopplysning fra Ida Myhrer Stø).
b. Det kan være fordelaktig at multicolor hunder registreres som multicolor
pudler, men at alt avkom må registrers som multicolor slik at man faktisk
har oversikt over alle slike hunder
c. Det ble argumentert for å arbeide for endringer av regelverket nå for å
ligge i forkant av en utvikling man mener vil komme uansett slik at NPK kan
ha innflytelse om hvordan dette blir regulert
d. Det ble også argumentert mot å ligge i forkant fordi man mener at dette
ikke vil fremme avl av ensfargede pudler
Styret kom med endringsforslag til innsendt forslag:
Styret bes om å arbeide med NKK om mulighet for å registrere multicolor pudler
etter finsk modell. Dersom en av foreldrene er multicolor registreres alle avkom
for all fremtid som mulitcolor selv om de fenotypisk er ensfargede. Dette vil
innebære en oppheving av avlssperre for muliticolor pudler.
Karoline Sires forslag falt enstemmig
Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme.
7. Valg:
Tone B Fischer redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til nytt styre. Det nye
styret ble valgt med akklamasjon.
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