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PROTOKOLL 

07_07_2009  - Dato for telefonmøtet: 02.07.2009 
 

 

 

Saksnr: Beskrivelse Ansv. 

36/09 GODKJENNELSE AV FORRIGE HS PROTOKOLL 06 _06_2009  
  Godkjent:  Saker som ikke er ferdig behandlet av styret,  skal skrives ”Under 

arbeide” når det legges ut på WEB 

 

 

37/09 INNK./UTG. POST  
  Alle mailer er sendt til styremedlemmene på e-post.  

 

 

38/09 NKK  
  Fargecertsaken: Tilbakemelding fra NKK om at saken om farve CERT blir 

tatt opp på neste møte hos HS/NKK i august.  

 

 Evnt. reg. particolour:  

NKK registerer disse som sort/hvit eller Harlekin og med avlsperre.  

DKK: Reg. kun FCI godkjente farver dvs: sort, hvit, aprikos, rød, sølv. 

SKK: Reg. FCI godkjente farver dvs: sort, hvit, aprikos, rød, sølv, men 

registerer også andre farver som IKKE GODKJENTE farver. 

Konklusjon: Vi oppretterholder avlsperre på ikke godkjente FCI farver. HS 

sender en kort redegjørelse om dette til XX. 

 

 Kronprinsparets valg av Labradoodle: 

HS har sendt brev til Det Konglige slott den 22.06.2009, men ikke fått noen 

tilbakemeldinger derfra. Brevet ble også sendt til NKK som sendte dette som 

pressemelding til media. Det ble storm av tilbakemeldinger på dette. NPK vTBF 

fikk ut sin mening om saken i både Nettavisen og VG. TBF var også med i en 

diskusjonprogram sammen med Wiik som er innhaver av Drøbak Dyrehotell.  

Vi har fått masse henvendelser vdr saken fra våre medlemmer som synes det er 

bra at HS har tatt tak i denne viktige saken for vår rase.  

Dessverre ser det nå ut som kronprinsparet ikke har tatt det NPK har sagt til 

etterretning og kjøpt blandingshund allikevel. Se VG 03.07.2009  
 

 

 

 

 

ES/AB 

 

 

 

39/09 GRUPPER OG UTVALG  

  Møtereferater fra gruppene er ikke mottatt, AB purrer på dette. Vi jobber for 

samarbeid og alle HS sine Protokoller blir lagt ut på nett. Skal dette fungere må det 

være toveis kommunikasjon.  

 

 Retningslinjene sendes ut til gruppene for gjennomlesing og evt kommentarer fra 

gruppene.  

 

 Landsdekkende liste over hundesalonger: Guppe Rogaland er den eneste gruppen som 

har svart på dette. Se punkt 39c. 

 

 

 

 

TBF/AB 

Deltakere: Tone Bekkåsen Fischer (TBF), Elisabeth Sørenssen (ES) 

Anita Byklum (AB), Bente Tyrholm (BT), Grethe Weseth (GW)  

Kopi til              : Marit Eriksen (ME) Nils Kr. Gimseng (NKG) 

Referent : Anita Byklum  

Referatdato : 08.07.2009 

Vår ref. :  

Arkivkode : 07_07_2009 

Neste møte : Styremøte 27.august kl. 18.30 hos:  
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 Vdr mail adressene til gruppene. AB tar kontakt med NKK vdr dette, alle gruppene har 

hver sin e-mailadresse gjennom nkk. Denne må brukes, da NKK bruker denne e-

mailen for å sende ut informasjon til klubbene.  

 

 Det ble vedtatt at mailer som går på gruppene blir videresendt til respektive gruppe 

som svarer på mailen med kopi til HS, slik at vi har kontroll på at mailen blir svart på. 

 

39a NORDENFJELDSKE  

  HS mottatt mail at puddel.nordenfjeldske@klubb.nkk.no er aktiv. 

 
 

39b VESTLANDET  

  Ikke mottatt noe. 

 
 

39c ROGALAND  

  HS har mottatt mail vdr landsdekkende hundesalonger: 

Puddelklippere i Rogaland er skjelden vare:-) 
  

 HS har mottatt mail at puddel.rogaland@klubb.nkk.no er aktiv. 

 

 

39d NORDLAND  

  Ikke mottatt noe  

 
 

39e KLAB  

  KLAB arbeider med NPK’s lp stevne 5.9.. Det blir i Fredrikstad. AB har påtatt seg å ta 

imot påmeldinger, skrive katalog og få dette printet og trykket hos NKK. 

 

TBF 

39f AVLSRÅDET  

  Avlsråd:  Hele avlsrådet bør omstruktureres og moderniseres – det har på mange måter 

utspilt sin rolle i den form det fremstår nå. Møte må holdes med sittende avlsråd og 

forslag til ny form utarbeides. 

TBF innkaller avlsrådet til 1.times møte før vårt ordinære styremøte den 27.08.2009. 

  

 Øyelysningsdag er vedtatt å avholde på Jeløya Dyreklinikk  - det blir lørdag 22.aug. 

             Pia H. Nøkleby Tlf: 66 99 26 53 & 95 99 59 53, e-mail: piahn@broadpark.no har   

             påtatt seg å ta imot påmeldinger samt utarbeide oppmøteliste. 

             samt evnt. arrangere en foredragskveld med fokus på øyne. ab sender mail til      

             oppdrettere og dette legges ut på mail. all påmelding skal gå til pia. 

 

 Oppdrettekonferansen:  

HS vil innføre en oppdretterkonferanse uten foredragsholder,  hvor man kan diskutere 

diverse temaer som er viktig for oppdretterne våre. Dette skal være et rent 

oppdretterforum. Det skal deles opp slik at oppdrettere av storpuddel blir en gruppe og 

småvariantene en annen gruppe. Disse møtene arrangeres hver for seg slik at de som 

har oppdrett av alle variantene kan møte.  

Man kan også ha et medlemsmøte med foredragsholdere ved en annen anledning. 

Dette tas opp i møte med avlsrådet. 

 

 

ES/TBF 

 

 

 

 

TBF 

39g VALPEFORMIDLER  

  Fungerer fint. Litt sen oppdatering av valpelistene på web, se punkt 42/09  

 

 

40/09    ØKONOMI  

mailto:piahn@broadpark.no
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Saksnr: Beskrivelse Ansv. 

  Rapport fra regnskapsfører; mottatt for bevegelser for juni.  

 
HR 

41/09    PUDDELPOSTEN  

  Frist for nr.3 er 20.juli.  

Annonser til PP, GW tar kontakt med Labb og hører om de vil ha annonse i 4 

påfølgende nummer og gir AB beskjed om svaret. Husk fristen. 

 

 TBF tar kontakt med Vom og Hundemat om 4 halv siders annonser i S/h og gir Ab 

beskjed. Husk fristen. 

 

 Husk å annonsere for klippe kurs hos arild 15.september. Kontaktperson: Bente 

Tyrholm med e-mail og mobil. 

 

 Husk å annonsere for øyelysningsdag se punk 40f. 

 

 

42/09    WEB  

  Det er behov for å gjøre en del oppdateringer selv. Dette går ikke med dagens løsning, 

ES tar kontakt med Stian vdr dette.  

 

 Alle andre telefonnummer enn NPKs kontakttelefon tas bort fra web. Ab sender mail 

til Stian. 

 

ES 

43/09 AKTIVITETSPLAN 2009  / ANDRE ARRANGEMENT  

  Lydighetsstevne – Fredrikstad – Dato Lørdag: 05.09.2009 

  

 Oppdretterkonferansen  - Østlandet - høst/vinter  

  

 Pelsstellskurs – Sandvika – Dato: 15.september 2009 

 

 DOG4ALL:  Rasetorg og julebord – Dato Søndag: 29.11.2009 

 

 Møte med avlsrådet, se punkt 39f.  

 

 FCI-møtet i Bratislava; det er varslet et møte i FCI om puddel (standard?). 

Sjekke opp hva dette går ut på: agenda og evnt.  

 

 Nordisk puddelkonferanse: Dette overføres til neste møte. 

 

KLAB 

 

HS 

 

BT/ES 

 

BT 

 

HS 

 

AB 

 

 

 

 

44/09 EVENTUELLT  

  Bytte lager, lageret som ES har på Holmen er halve priseb av de vi betaler nå og er og 

er dobbelt så stort. Es sjekker om prisen endres om NPK overtar leieforholdet.  

        GW sier opp lageret på helsfyr fra 1.august. 

ES 

GW 
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Navn på møte:  Nr: Dato/tid: 

Protokoll HS møte Norsk Puddelklubb 08/09 

Tirsdag 1. Sept. 2009  

Kl. 1830 til 0030 

Sted:  

hos Tone på Gjerdrum 

 

 

Møteleder / innkalt av: Referent: 

Tone Bekkåsen Fischer Tone Bekkåsen Fischer 

Deltagere: 

Tone Bekkåsen Fischer (TBF) 

Elisabeth Sørenssen (ES) 

Anita Byklum (AB) 

Bente Tyrholm (BT) 

Grethe Weseth (GW) 

Nils Kr. Gimseng (N.Kr.G) 

Kopi: 

Marit Eriksen (ME) 

  

 

45/09 Godkjennelse av forrige protokoll 07/2009 fra telefonmøte 02.07.2009 

Godkjent.  

Vedtatt og lage protokoll i 2/to versjoner, 1/en til internt bruk innen HS og 1/en til å legge ut på 

web’n til orientering for medlemmene/TBF. 

Vedtatt å sette opp møtedatoer ut året som flg.: 06.10., 03.11. og 01.12.09. 

Diskutert møtesteder, alternativt Sandvika eller om det skal alternere – vedtatt at det blir diskutert 

fra møte til møte avhenging av hva som passer for styremedlemmene. 

Hvilke som skal være telefonmøter og hvilke som skal være personmøter; vedtatt at typen og antall 

saker avgjør dette. 

 

46/09 Inng./utg.post – kommunikasjon: 

-  Revurdering av hvem som skal motta klubbmail: Vedtatt at klubbmailen må gå til alle i HS. 

Nå virker alle mailadr. til Gr. så nær som Rogaland, ref. samtale med Grundetjern så skal 

dette rettes/AB purrer. 

-  Hvem som skal svare på hva: Vedtatt at de som har faste arbeidsoppgaver som 

medlemsregister og valpeformidling og lignende naturligvis svarer fortløpende på disse 

henvendelsene. 

-  Hva må vente til HS behandling: Vedtatt at i hovedsak behandles henvendelser på 

førstkommende styremøte og det utpekes ansvarlig for den enkelte besvarelse, om 

nødvendig sendes denne for gjennomlesning til alle HS medl. før utsendelse.  

- Alle svar skal sendes ut i dokument form som vedlegg - slik at det fremstår profesjonelt mht 

til utforming, språk og innhold. 
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-  Brenne gamle protokoller/korresp. på CD for ettertiden: Dette har Anita gjort t.o.m 2007 og 

hun brenner også nå 2008. 

-  Gjennomgåelse av oversikten hvem gjør hva, med adr. mails etc.: Her har Anita laget en 

grei oversikt – denne må gjennomgås og småfeil rettes opp ; mob.nr.Tone/Bente’s 

priv.nr./Web.ansv./helseres.Pia m.m. AB/ES/TBF 

 

47/09 NKK: 

-  Høringsfrist web-policy: Vi har ikke mottatt denne til klubbadr., men lest den på NKK’s 

side og synes dette virker meget fornuftig – svar sendes NKK/TBF 

-  Hund &Velferd 14. Okt.: TBF er påmeldt, pris Kr. 375,- dekkes av NPK det skrives kort 

ref. til for eksempel PP 4/09. 

-  Org.kurs 31.okt/1.nov. på Biri påm.frist 15. Okt.: Eliza, Anita og Nils.Kr. var interesert og 

de som evnt. meldes på lager et ref. for PP. 

-  Oppflg. fargecert.saken.: Det var NKK HS møte i august, purrer på svar/TBF. Det er også 

sendt ut en Poodle petition til fordel for farge CAC for toypuddel, dette kun til 

orientering. 

 

48/09 Gruppene: 

- Nordland;           mottatt styreref., men foreløpig ingenting til PP. 

- Nordenfjeldske; sammensetning av styret (7 pers.) og evnt. vedtak: Iht protokoll fra 

Gr.møtet april-08 kan vi ikke se noe vedtak på dette. Det er uheldig pga evnt. 

stemmelikhet og det bryter også med NPK’s retningslinjer. Iht våre lover§17 sier denne 

minimum 5 medl. Iht til NKK lovnormal for Raseklubber sier denne 5 medl. inkl. leder + 

2 vara. Derfor henstiller vi til at det justeres slik at det er forenelig med dette. Brev 

sendes/TBF. 

                       flytting av utstillinger/tildeling, dette er allerede gjort/godkjent av forrige                                                                   

HS og må bare gå sin gang. 

                       regnskap 2008 som var mangelfullt må purres på/ES. 

- Vestlandet; mottatt stoff til PP og aktivitetsplan, men ingen styreref. 

-  Rogaland; mottatt stoff til PP og aktivitetsplan, samt invitasjon til Julebord, men ingen 

styreref. 

- ALLE;  svar på landsdekkende liste for hundefrisører: mottatt en del svar og vedtatt at det 

utarbeides en liste ut ifra det vi har fått og med litt hjelp fra ”gule sider”/TBF. 

Undersøke om det er mulighet til å avholde et ”miniorg.kurs” på neste kontaktmøte/TBF. 

 

49/09 Klab: 

-   Konstituering og funksjon; dette er nå gjort. Se PP, vedtatt at forkortelsene i PP må skrives 

helt ut for å forbedre forståelsen for alle. 

 

50/09 Avlsrådet: 

-  Oppsummering etter møtet 17. Aug.; ble holdt av ES – det var enighet om ny struktur fra 

sittende avlsråd og dette ble også vedtatt av HS. Utarbeide informasjon om endringene for 

informasjon til medlemmene TBF/ES. 

 

51/09 Valpeformidling:  

- Vedtatt å sette inn info. om ferieavvikling på nettet – bør gjelde alle verv.                 

               Noen av gruppene har egen valpeformidling, vedtatt at det må stå de samme kullene som  

               som HS har på sine lister. Sende brev om dette/ES. 
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52/09  Økonomi: 

-  Orgnr.; informert av Anita: 991831541 – vi er reg. i frivillighetsregisteret. 

-  Grasrotandel; vedtatt at dette må det arbeides videre med AB/HR. 

-   Prosedyre for utfakturering; vedtatt å utarbeide en arbeidsinstruks – under arbeid. 

-   Halvårsregnskap; avventer – Anita sender over de mnd. hun har. 

 

53/09 Puddelposten: 

-  Frist nr.4/09 er 20. Okt.; alle forbereder det som må inn. 

-  Skaffe flere annonser; arbeides det kontinuerlig med: Felleskjøpet/GW – Hund1/AB – Vom 

og Hundemat/TBF – Flatazor/AB. 

-  Korrekturlesning; vedtatt at Anita sender ut til hele HS 1 uke før trykking og HS medl. 

sender tilbakmelding på mail.  

-  Puddelposten er bygget opp med 8 fargesider = 2 ark. dvs. med 4 sider på hvert ark og de 

må være foran og bak for at dette skal bli økonomisk forsvarlig. Vedtatt at Anita sjekker 

hva det evnt. ville koste å trykke hele PP i farger. 

 

54/09 Web’n: 

- Flytting og omstrukturering av siden – vedtatt å begynne på nytt og legge evnt. gamle feil 

bak oss – ES i samarbeide med Tom Richard jobber videre med dette. 

- Forum; klage; mottatt fra medlem XX på medlem XX. Det som hadde tilknytning til NPK’s 

forum ble gjennomgått. Andre ting i forbindelse med private hjemmesider, gjestebøker og 

facebook etc. er NPK uvedkommende. Vedtatt å sende XX en advarsel om at h*n må 

moderere seg. Klager blir også informert/HS.          

          

Anita og Nils Kr. var ikke tilstede f.o.m. behandling av punkt 55, p.g.a. at Nils Kr. måtte 

rekke bussen til Tr’hjem, og Anita kjørte ham til Gardermoen. 

 

55/09 Aktiviteter/arrangement: 

- Øyelysningsdag 22. Aug. – lage lite ref. til PP4.09/TBF.  

- Klab’s lydighetsstevne 5. Sept. – ref. i PP. 

- Pelsstellkurs 15. – annonse på Web’n – ref. i PP. 

- Puddelseminar 11. Okt. – i regi av Gr. Nordenfjeldske v/Anne-Lise Toresen. 

- Oppdretterkonf. 21. Nov. – neste møte. 

- Dogs4All 28./29.Nov. rasetorg & julebord – neste møte. 

 

56/09 Eventuelt: 

- Lageret – er flyttet med takk til ES’s sønn, det gjenstår: demo av gamle hyller, rydding, 

                            organisering med katalogisering (lagertelling) – GW/AB. 

- FCI møtet i Bratislava – fellesbrev fra Norden til formann Dupas, sendes som formelt brev 

med logo etc. ES lager forslag – ref. punkt 47/09. 

 

NESTE MØTE er satt til 6.okt.-09 – personlig møte. 

FORSLAG OM STED OG SAKER TIL DAGORDEN MOTTAS MED TAKK, 

MVH  Tone Bekkåsen Fischer (referent&leder) 
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Navn på møte:  Nr: Dato/tid: 

Protokoll HS møte i Norsk Puddelklubb 09/09 

Tirsdag 6.okt. 2009  

Kl. 1900 - 2250 

Sted:  

hos Eliza i Sandvika 

 

 

Møteleder / innkalt av: Referent: 

Tone Bekkåsen Fischer Tone Bekkåsen Fischer 

Deltagere: 

Tone Bekkåsen Fischer (TBF) 

Elisabeth Sørenssen (ES) 

Anita Byklum (AB) 

Bente Tyrholm (BT) 

Grethe Weseth (GW) 

Nils Kr. Gimseng (N.Kr.G) – meldt avbud 

Kopi: 

Marit Eriksen (ME) 

  

 

57/09 Godkjennelse av forrige protokoll 08/2009 fra møte 01.09.09 hos Tone på Gjerdrum. 

          Godkjent med noen endring, vedtatt å sende ut ny versjon for ordens skyld/TBF. 

 

58/09 Inng./utg.post – kommunikasjon: 

-  Funksjon klubbmailadr. både i forb. med HSmedl. og Gr.; vedtatt at AB rydder opp i dette i 

samarbeid med Vidar Grundetjern i NKK. 

-  Kommunikasjon/samarbeid innad i styret; vedtatt at vi må vise litt mer romslighet og 

takhøyde – det er ikke gitt at man er enig om alt – en frisk diskusjon må vi ha ”plass” til. 

-  Gjennomgått utkast til svarbrev iforb. med klage – ref. sak 54/09. Godkjent med en liten 

justering. Vedtatt at leder underskriver og sender ut. 

 

59/09 NKK: 

-  Forskningsforum 13. Okt. - ES 

-  Hund &Velferd 14. Okt. - TBF. 

-  Fargecert.saken – fått avslag fra NKK, dette bør evnt. taes opp igjen på Oppdretterkonf. 

Videre ble det besluttet å lage egne mestvinnende lister for SAR fargene og egne SAR 

BIS på alle NPK utstillinger. Vedtatt å spørre XX om h*n kan påta seg utregningen – AB. 

Samt vedtatt å sjekke med SPK om hvordan de gjør utregningen – AB. 

-  Revidering av avlstrategi-&etiske grunnregler. Her er det gjort 2 forandringer som er til det 

bedre og det ble vedtatt at NPK sender tilsvar og samtykker til disse – TBF. 
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60/09 Gruppene: 

- Nordland;           Møteref. m/spørsmål til HS. Vedtatt å tilskrive de med forespørsel om å få 

eventuelle spørsmål til HS som separat henvendelse og ikke ”innbakt” i møteref. – TBF. 

- Nordenfjeldske; Forklaring til regnskapet 2008. Denne ”forklaringen” er ikke helt hva vi ba 

om på GF – hele regnskapet må rettes opp. Vedtatt å tilskrive Gr. om dette – ES. Det er 

også innsendt en reiseregning for Gr. repr. til kontaktmøtet som ikke er i samsvar med 

gjeldende regler. Vedtatt å tilskrive Gr. om dette – TBF. Mangler også møteref. 

- Vestlandet; Ingen henvendelser – mangler også møteref. 

-  Rogaland; Heller ingen henvendelser – mangler møteref. 

 

61/09 Klab: 

-   Status/rapport/regnskap Lydighetsstevnet 05.09.09; vedtatt å kontakte Klab om dette –

TBF. 

-   MH (mentaltest hund) 10./11.10.09 – TBF. 

 

62/09 Avlsrådet: Ble etter møtet 17.aug.d.å, i enighet med sittende råd, omstrukturert og gitt nytt                                    

               navn: Sunnhetsutvalget. Dette og mandatet for utvalget ble vedtatt og informasjon skal inn  

               i PP4/09 sammen med presentasjon av sekretær Anne Lise Thoresen – TBF. 

 

63/09 Valpeformidling: Dette går greit i.h.t. ansvarlig BT. Men betaling for tjenesten ble diskutert  

i lys av at folk forventer mye i fbm en betalt tjeneste. Disse pengene betyr lite for klubbens  

               økonomi og det ble vedtatt at tjenesten skal være gratis f.o.m. 01.11.09. Info. om dette  

               settes inn på Web’n – ES.  

               

64/09  Økonomi: 

-  Status grasrotandel – vedtatt at dette skal etableres og AB flg. opp i samarb. med HR. 

-  Status prosedyre for utfakturering – her trenger vi bedre rutiner og det ble vedtatt å 

utarbeide et flg.skjema for bilag som skal tydeliggjøre hva beløpet er. Dette skjema skal 

også brukes for å forklare andre f.eks. kontantutbetalinger på arrangement o.l. – ES / BT. 

-  Status halvårsregnskap – vedtatt å kontakte Hege om fremdrift – BT. 

 

65/09 Puddelposten: 

-  Frist nr.4/09 er 20. Okt. – dette er Julenummeret og alle må trå til  

-  Videre redaktør – AB ønsker etter hvert å trekke seg tilbake, men sa ja til å fortsette en tid 

fremover og gjør i alle fall 4/09 og 1/10. Vi må arbeide med å finne ny redaktør på sikt og 

evnt. sette inn en annonse i PP. XX ble diskutert som mulig arvtager og det ble vedtatt at 

AB tar kontakt. 

-  Status annonser – alle purrer ”sine”. 

 

66/09 Web’n: 

- Status flytting og omstrukturering av siden – går fremover og ES holder i dette.  

- Forum;  Info. om forumsregler o.a. på forsiden – denne er gammel og negativt ladet og det  

      ble vedtatt å lage en ny ordlyd på forsiden og en informasjon om forumsregler legges inn 

      under forum – ES. 

 

67/09 Utstillingssøknader/terminliste 2011: 

- Disse strømmer inn og AB katalogiserer og lager sin vanlige fine oversikt med fargekoder, 

frist for tilsvar er 1. febr. 2010. 

- Det ser ikke ut som vi har vedtatt å skjerme våre egne utstillinger når det gjelder å si ja til 

deltagelse for Puddel. Så godt som alle klubber gjør det, dette er å undergrave egne 

arrangement om vi skal tillate absolutt alt. Vedtatt å fremme forslag om dette på neste GF,    
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da vil det evnt. bli gjeldende fra 2012. 

 

68/09 Aktiviteter/arrangement: 

- Ref. fra pelsstellkurs 15. Sept. – det var 10 stk. deltagende på årets kurs nr. 3, bilder og lite 

ref. inn i PP 4/09 – BT&AB. 

- Puddelseminar 11. Okt. – ref. kommer fra Anlito. 

- Oppdretterkonf. 21. Nov. – foreløpig ingen innkomne saker. 

- Hundelivsmesse Hellerud 14./15. Nov. -  NPK er påmeldt og BT arrangerer dette, hun har 

allerede knyttet til seg nødvendige hjelpere og hunder. 

- Dogs4All Lillestrøm 28./29. Nov. rasetorg; BT – ansvarlig for NPK’s stand og knytter også 

her til seg nødvendig antall hjelpere & hunder. 

Vedtatt å legge ut info. om NPK på nettet under Dogs4All presentasjonen – BT&ES. 

Lage plakater av flg. bilder: Seppalaløpet, King ”vinner” og Cindy som ”skuespiller” – 

BT 

Portalen brukt på Jub.utst. får vi låne igjen – hente og pynte denne – BT. 

Sjekke med Maud om vi kan selge hennes trykk der – AB. 

T-skjorter og evnt. andre tekstiler med trykk – ES. 

Evnt. trykke opp Rasepresentasjonen som folder, innhente pris – ES.  

- Julebordet – TBF m/evnt. medhjelper. 

 

69/09 Eventuelt: 

- Lageret – Status lagertelling; vedtatt å utsette denne til etter Hundelivsmessa og Dogs4All, 

siden så mye skal inn og ut i den perioden. Dette passer også godt med lagertelling på 

slutten av året m.h.t. regnskapsavslutning. 

Reolene er hos Grethe som leverer disse etter nærmere avtale. 

- REC møtet i Bratislava - leder i den finske Kennelklubben XX har lovet AB å oversende 

NPK deres referat fra møtet p.g.a. at vi dessverre ikke har noen representant til stede. 

 

NESTE MØTE er satt til 3. Nov.-09 og vi tar sikte på telefonmøte 1830 med oppringer ATB. 

                           

 

MVH  Tone Bekkåsen Fischer (leder) 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 3.nov.-09 

Kl.1830-2110 
Protokoll Nr: 10/2009 

Sted: 

Avtalt telefonmøte – 

oppringer Anita 

Møteleder/innkalt av: 

TBF 

Referent: 

TBF 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

AB   Anita Byklum 

BT   Bente Tyrholm 

GW  Grethe Weseth 

NKG Nils Kr.Gimseng, 

meldt avbud 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

escada@online.no 

tabyklu@online.no 

shirkus@hotmail.com 

postmaster@filtvetauto.no 

info@skrivarbakken.com 

ME Marit Eriksen, deltar ikke  

 
   

Saksnr. AGENDA Utf. 

70/09 Godkjennelse; forrige protokoll nr. 09/09 fra 06.10.09; 

godkjent med 2 små justeringer fra AB. 

TBF 

71/09 Inng./utg. post; kommunikasjon, funksjon og evnt. justeringer; 

vedtatt å utarbeide en mer eksakt oversikt over hvem som svarer på hva: 

Medlemsregisteret = AB 

NKK = ES & TBF 

Gruppene = ES & TBF  

Klab = TBF 

Sunnhetsutvalget = TBF 

Valpeformidling og andre foresp. ifb. med puddelanskaffelse = BT 

Web’n = ES 

Økonomi = BT & ES 

Puddelposten = AB 

Andre henvendelser ES & TBF 

Hvem gjør hva i NPK, oppdateres. 

TBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBF 

72/09 NKK; 

Endring brukskrav; oversendes Klab for uttalelse med svarfrist 15.ds. 

Revidering av NKK’s lover; varsel med henstilling til klubben om å avsette 

tid til å gjennomgå høringsforslaget i des.-09/jan.10 – høringsfristen er 8. 

febr.10. 

 

TBF 

ALLE 

73/09 Gruppene; 

Alle: valgprosedyrer; vedtatt å innkalle til Gruppemøte i januar når de nye 

styrene er valgt. Lage en egen oversikt/tabell over styresammensetning 

 

ES 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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for å tydeliggjøre dette. 

Nordland; Utarbeide forslag til svar på spørsmål fra Gruppen.                                                                               

Nordenfjeldske; Mottatt info. om Årsmøte og mail fra NKG om at det ble 

vedtatt på GF at gruppen skulle komme med en redegjørelse for 

underskuddet – ikke helt nytt regnskap – flg. opp. 

Vestlandet; mail korrespondanse ifb med valget – flg. opp. 

Rogaland; mail korrespondanse ifb med valget – flg. opp 

 

TBF 

 

 

ES 

ES 

TBF 

74/09 KLAB; 

Mentaltest tilskuer dag 15. Nov. – inn på web’n 

Mentaltest Fetsund 9. Mai 2010 – søknad sendt NKK, samt settes inn på 

aktivitetsplanen på web’n 

 

ES 

AB 

ES 

75/09 Sunnhetsutvalget; 

Info. sendes Gruppene slik at de er korrekt informert. 

Brevmal; laget til sekretær/koordinator. 

Disp.søknad; mottatt 1 på sølv stor: godkjent og 2 på aprikos dverg: avslag. 

 

TBF 

ES 

76/09 Valpeformidlingen; vi prøver ut gratis valpeformidling ellers alt vel  BT 

77/09 Økonomi; regnskap t.o.m. sept.-09 mottatt og gjennomgås. Eliza gjorde en 

liten summering og 2009 ser ut som break even, så vi må konsentrere oss 

om å få inn flere og større inntekter neste år. 

BT&ES 

78/09 Puddelposten; 

4/09 – korrektur; med frist 08.11.09. 

Småjusteringer på Sunnhetsutvalgets side nr. 13; – rettes opp. 

HSvalg siden nr. 8; sjekke med valgkom. at alle er forespurt og informert 

om hva oppgavene i de respektive verv innebærer. 

Kontakte valgkomiteèn og be om et møte på Lillestrøm utst. 

1/10 – frist 09.01.10, det må arbeides aktivt for å finne en ny redaktør. 

 

ALLE 

AB 

TBF 

 

TBF 

ALLE 

79/09 Web’n; her går arbeidet fremover, men vi må muligens flytte siden til ny 

server for å gjøre oppdateringene enklere. 

ES 

80/09 Utstillingssøknader/terminliste 2011;   

Her lages det en oversikt over 2011 like fin som vanlig med fargekoder. 

Mottatt 2 søknader om storcert. 2012, svarbrev sendt. 

 

AB 

ES 

81/09 Aktiviteter/arrangement; 

Hundelivsmessen 14./15. Nov.-09; alt nødvendig er bestilt og alt er i rute. 

Oppdr.konf. 21. Nov.-09; oversikt over påmeldte og dagsorden. 

Dogs4All 28./29. Nov.- 09; alt i rute iht forrige protokoll nr. 9 punkt68/09. 

Evnt. raseparade.  

 

BT 

ES&TBF 

BT+ES&AB 

TBF 

82/09 Eventuelt; 

Punkt til dagsorden neste møte: gjennomgåelse/revidering av NPK’s lover 

Laila Godager har takket ja til å føre listene for mestvinnende SAR. 

 

ALLE 

83/09 Neste møte;  1. Des. -09 hos Eliza kl. 1900 – MVH Tone  
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 1.des.-09 

Kl.1900 
Protokoll Nr:11/2009 

Sted: 

Hos Eliza 

Møteleder/innkalt av: 

TBF 

Referent: 

TBF 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

AB   Anita Byklum 

BT   Bente Tyrholm 

GW  Grethe Weseth 

NKG Nils Kr.Gimseng 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

escada@online.no 

tabyklu@online.no 

shirkus@hotmail.com 

postmaster@filtvetauto.no 

info@skrivarbakken.com 

ME Marit Eriksen, møter ikke  

 
   

Saksnr. AGENDA Utf. 

84/09 Godkjennelse/justering; forrige protokoll nr. 10/09 fra 03.11.09, 

godkjent. 

 

TBF 

85/09 Inng./utg. post; kommunikasjon. 

Forslag til liste over hvem som svarer på hva – ref. punkt 71/09 vedtatt. 

Vedtatt å sjekke tlf.avtalen vår med Netcom; kostnader/muligheter. 

 

TBF 

AB 

86/09 NKK; 

Utstillingsarrangørkurs 9. og 10. Des.-09: Vi har ingen i HS som har anledning 

denne gangen – men planlegger å etablere en Arrangementskomitè og 

komme tilbake ved en senere anledning. 

IT (mulighetskonferanse) utvikling NKK’s klubbsystem 16. Jan.-10: Eliza og 

Anita meldes på. 

Høringsfrist for Interbreedparring 20.ds., svar sendes i.h.t. diskusjon og 

enighet på Oppdretterkonferansen 21. Nov. 

Revidering av NKK’s lover: avventer utsendelse fra NKK. 

 

 

 

 

 

AB 

 

TBF 

87/09 Gruppene; 

Valgprosedyrer og gjennomføring av årsmøter – utsendt brev om korrekt 

gjennomføring pr. 25.11.09 – avventer respons etter avholdte møter. 

Dato for Kontaktmøte med Gruppene satt til 06.02.10 – bestille NKK lokale. 

Lage forslag til innkalling. 

Gjennomgå/justering av retningslinjer. 

Nordland – mottatt ref. møte 08.11.09, gi beskjed om at alt skal sendes til 

klubbmailen. 

Nordenfjeldske – avholdt årsmøtet og fått innvalgt korrekt 

styresammensetning 5+2, positivt. Oppdatere NPK mailadr. til Nordenfj. 

Vestlandet – har årsmøtet 8.ds., avventer tilbakemelding. 

 

 

ES 

ES&TBF 

AB 

 

AB 
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Rogaland – sp. om medl.bidrag fra Hovedklubben v/kasserer, flere Gr. har 

etterlyst dette (aktivitetsstøtten pr. medlem). Besluttet å sende ut 

fellesbrev/mail til alle Gruppene om at de må selv sende inn oppgave for 

aktivitetsstøtten og oversikt over sine medlemmer, slik at NPK HS kan få et 

bilag å utbetale etter - 12,5% pr.medlem. 

Rogaland har også sendt en mail vedr. tidsfrister for innsendelse av 

innkalling, årsberetning, budsjett og regnskap. Svar sendes med info. om at 

dette blir tatt opp på Kontaktmøtet 6.febr.-10. 

TBF 

 

 

TBF 

88/09 KLAB; 

Mentaltest tilskuer dag 15. Nov. – ingen tilbakemelding. 

Mentaltest Fetsund 9. Mai 2010, satt inn på aktivitetsplanen.  

Regnskap lydighetsstevnet i Sept., etterlyses. 

 

 

AB 

TBF 

89/09 Sunnhetsutvalget; Kull godkjent med disp. skal merkes på valpelista. ES/BT 

90/09 Valpeformidlingen; Inget spesielt – det fungerer bra. BT 

91/09 Økonomi; Vi må få bedre oversikt over inntekter/utgifter. Vi må øke 

inntektene og evnt. ta betalt/mer betalt for klubbarrangement, skal vi bruke 

penger må vi tjene penger. 

Alle 

92/09 Puddelposten; 

4/09 – utsendt og ble veldig pen. 

1/10 – frist 09.01.10, må ikke gå mye over her p.g.a. innkalling til GF. 

Redaktør – Anita tilbyr seg å fortsette å lage PP mot et honorar pr. nummer. 

Felleskjøpet har kjøpt baksiden for hele 2010, flott - og det gir inntekter. 

Vedtatt at utstillingsresultatene ikke trykkes i PP, det tar for mye plass og 

dessuten fungerer dette godt på Dogweb’n. 

 

AB 

Alle 

AB 

GW 

 

 

93/09 Web’n; 

Klage – fra XX på XX om påstått hets, det er verken nevnt personnavn eller 

navn på hund i innlegget – dessuten er klagen sendt til privatmail. Denne 

avvises. 

Eliza har klart å skaffe oss ny webmaster; XX – hun blir klubbens 

kontaktperson med ham. 

 

 

 

TBF 

 

ES 

94/09 Utstillingssøknader/terminliste 2011;  (storcert. 2012) 

Vi har fått inn mange søknader for 2011 ca. 50 til nå + NKK’s 11, disse må 

besvares i løpet av januar 2010, etter gjennomgåelse av oversiktslisten med 

fargekoder fra Anita – på dagsorden til neste møte 12.01.10. 

To grupper har søkt om storcertet i 2012, behandling av disse avventer til vi 

får info. om dommervalg – brev med oppl. om dette sendes. 

 

 

 

AB 

 

ES 

95/09 Aktiviteter/arrangement; 

Hundelivsmessen 14./15. Nov.-09 – denne er forholdsvis rimelig og har ikke 

samme publikum som Dogs4All, så vi deltar også ved neste arrangement så 

sant vi har personale tilgjengelig. 

 

Oppdr.konf. 21. Nov.-09 – var i år delt i 2: småvarianter og stor, evaluere til 

neste år dette er formålstjenelig. Vi må også ha fastere kontroll på hva som 

legges frem fra komitèer eller utvalg underlagt/oppnevnt av HS – dette må 

 

 

 

BT 

 

 

 

Alle 
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gjennomgås og klareres av HS først. Ref. til PP skrives. 

Dogs4All 28./29. Nov.-09 – mange besøkende, nesten 20.000, meget 

vellykket og mye skryt for stand og bl.a. T-skjortene. Disse skal også inn 

under klubbeffekter i PP. Bente,  ”hjelpejentene” gjorde en kjempejobb. 

Vi knyttet også kontakt med Merete Huser vedr. freestyle og vil få en artikkel 

og et tilbud til puddeleiere om kurs  – neste PP 1/10. 

Raseparaden ble gjennomført med stil og moro – bilder vil flg. for PP/web’n. 

Julebordet ble som vanlig avholdt med mengder av god mat, i år med hjelp 

av XX til å pynte bordet og rydde av. Vi håper noen har bilder? 

Vedtatt å danne en arrangementskomitè med Bente som leder og HS 

representant/kontakt, hun forespør i første omgang XX og XX. 

Møte med valgkomitèen 29. Nov.-09 – det gjenstår ennå noen poster og vi 

trenger en person som har økonomisk bakgrunn og kan konstitueres som 

kasserer. En ”praktiker” som kan ta jobben som materialforvalter/lager.  

Nils Kr. informerte at han trakk sitt kanditatur som vara. 

Valgkom. arbeider videre og rapporter til HS om framdrift. 

ES 

 

 

BT 

BT 

 

AB 

TBF 

 

Alle 

 

BT 

Alle 

 

 

96/09 Eventuelt; 

GF er satt til 10.04.10 – sjekke med NKK om deres møtelokale er ledig. 

Lageret må telles opp for regnskapsavslutning, hyllene fra forrige lager 

monteres – Grethe og Anita sluttfører dette. 

Hovedutst. 05.06.10 – Solberghallen er booket og dommer Melanie Harwood 

er klarert. Anita påtar seg påmelding, katalog og bestilling av materiell fra 

NKK (kritikkskjema, pr.lister og lignende).  

Hovedsponsor er Felleskjøpet. 

 

TBF 

 

AB/GW 

 

 

AB 

GW 

97/09 Neste møte;   – Telefonmøte 12.01.10 Kl. 1900 – oppringer Anita, 

deretter personmøte hos Eliza 02.02.10 Kl. 1900. 

AB 

 MVH Tone  

   

   

   

 


