Norsk Puddelklubb
Postboks 932, 0104 Oslo
Org.nr:991831541
Bankgiro:dnb 1645.08.51063

e-post: puddel@klubb.nkk.no
www.puddelklubb.no

Protokoll for møte med gruppene 04.02.2012 kl. 0900 - 1200
Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen

Til stede:
Anne Lise Toresen
Bente Tyrholm
Diane Nikolaisen
Elisabeth Moody
Elisabeth Sørenssen
Hjørdis Sævareid
Siril Fylkesnes
Tone Bekkåsen Fischer
Saker:
Sak nr 1:
Oppsummering fra møtet i fjor

Sak nr 2:
Referat
fra Gruppenes Årsmøter –
Ativitetskalender-Regnskap
Revisjon&budsjett
Disse legges ut på web og
presenteres i
Puddelposten nr. 1

Innhold:
a)Rettelse på postnummerintervaller er gjennomført. I hovedsak
medlemmer fra Haugesund og omland overført til Gruppe Rogaland.
b)Logo: Gruppe Rogaland har fått godkjent sin logo. Gruppe Nord er i
gang med utarbeidelse av logo.
Gruppenes logo skal ha samme mal som NPK-logo, men med riktig
tekst og årstall og med egen puddel i den innerste ringen.
Gruppe Nordenfjeldske:
Anne Lise Toresen.
Martina Pallokat meldt avbud .
 Anmerkning til innkalling med mangler og utsendt for seint.
 Aktivitetsplan ikke fulgt. Flere aktiviteter avlyst.
 Inaktivt styre, flere av de «gamle» trakk seg.
 Redegjørelse for tap av Puddelbrakka m/uteområde.
Gruppe Rogaland:
Siril Fylkesnes.
Elisabeth Moody.
 Stort sett same gjeng som jobber.
 Positivt miljø, men få aktiviteter.
 Utstillingen er hovedaktiviteten.
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Gruppe Nord:
Diane Nikolaisen
 Labert år, flere i styret må ta ansvar
 Organisasjonskurs gjennomført
 Faste treningsøkter (12-13 pudler i Bodø)
 Grasrotmidler-pengene brukes på medlemmene:
Klippe/handlerkurs med Charlotte Sandell
Gruppe Vestlandet:
Informasjon om at styret trakk seg i mai 2011 og at det er opprettet en
utstillingskomite som skal ivareta utstillingen
Sak nr. 3:
Gjennomgang av
Retningslinjer for Gruppene
Sak 3a og 3b:
Forslag fra Gruppe Rogaland

Sak nr. 4:
Retningslinjer for
Stort Cert.

Se vedlegg 2) Retningslinjer for Gruppene
a) Endring av frist for årsmøte for gruppene til innen deadline for PP
nr. 2
Dette ble diskutert og etter forklaring om godkjenningskrav av
gruppenes årsmøter på GF, ble det enighet om dagens ordning.
Det mest ideelle er å avholde årsmøte tidlig i januar for å holde
fristene til PP nr. 1
b) Forhåndsavtale om likt sideantall i PP når gruppene lager referat
fra utstilling.
Gjennomgang av rutiner for innsending til redaksjonen:
- Avtale med redaksjonen om innhold og omfang.
- Alt som skal trykkes i PP må sendes i Word slik at det er mulig å
Redigere.
Forståelse og enighet om å følge disse rutinene og at
redaktøren selv må få vurderer innhold og omfang i forhold til en
totalvurdering.
Diskusjon omkring tidligere vedtak som har ført til ulike oppfatninger av
hva som gjelder.
Møtedeltagerene ønsket gode og rettferdige retningslinjer og disse er:
1. hovedstyret tildeler Stort cert. ved Gruppenes Jubileum og
ved andre større markeringer etter søknad.
2. Med Jubileum menes hvert 10. og 25. år
3. Dersom to grupper jubilerer samme år, foretrekkes den som
har størst Jubileum.
4. Søknaden skal sendes 2 år i forveien, innen 31.01. i.h.t. ihht
NKKs rutiner for utstillingssøknader.
5. Det forlanges spesialdommer
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KONKLUSJON:
Positivt møte mellom Gruppene og Hovedstyret som vitner om et sundt og godt samarbeidsklima.

Vedlegg:
1) Agenda
2) Retningslinjer for gruppene

Norsk Puddelklubb
sekretær

Hjørdis Sævareid

3

