Norsk Puddel Klubb styremøte
Mandag 24.01. 2011
Kl. 1900 – 2300
Sted:
Skypemøte
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VP Vibeke Pedersen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
259/11
260/11

261/11

262/11

Protokoll

Nr:22/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
TBF

vibeke.pedersen2@hotmail.com

Meldt forfall
Meldt forfall

ann-kf-l@online.no

Godkjennelse protokoll nr. 21 av 18.11.10 – justert, godkjent og kan
legges ut på web.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Ny klage fra XX vedr. forumsnedleggelse – behandlet og svarbrev sendes.
Skypemøte er veldig bra og helt gratis Netcom avtalen er sagt opp da
dette var en alt for dyr løsning.
NKK;
Eks.ord.RS 27.nov. Karin stilte – protokoll mottatt og lagt ut på NKK’s
side,
NPK hadde nesten 1.500 stemmer, mot 1.384 fra Ord.RS 24.april.
Particoloursaken purret NKK – svar mottatt, sak avsluttet.
Terminlista 2011 LP sjekket med NKK – 14. Aug. er godkjent og lagt inn.
Tilbud om innkreving av urettmessige rabatter i forb. med påmelding –
akseptert og svar sendt.
Foresp. om forumsannonse for nytt privatforum – behandlet, sendt svar.
Gruppene;
Fellesmøte med gruppene 5.febr.-11 Kl.1000 til 1300 – alle har takket ja
og det er sendt ut oppfordring til å komme med saker til dagsorden.
Hotell/møtefasiliteter på Gardermoen er i orden: Best Western.
Forberede endelig dagsorden.
Aktivitetsstøtte 2009 – feil beløp var overført til både Rogaland og
Vestlandet da disse var blitt forvekslet. I tillegg hadde Gr. Vestlandet
mottatt beløpet til Gr. Nordland. Gr. Nordenfjeldske var korrekt. Dette er
nå ryddet opp i av nåværende kasserer og alle har fått korrekte -09 beløp.

Utf.
TBF/ES
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TBF
TBF
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HS
TBF/ES/HS
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263/11

264/11

265/11
266/11

267/11

Postnummerintervaller for gruppenes nedslagsfelt – en del mails mellom
HS og Gruppene – og dette ser nå ryddig ut, endelig godkjennelse og sak
på agendaen til Gr. møtet.
Årsmøteprotokoller og valgresultat – vi må passe på å få disse inn
umiddelbart etter avholdelse for gjennomgang og trykk i PP, har bare
noen få dager på dette p.g.a. manusfrist.
Gr. Nordland – retter link på hjemmesiden.
Gr. Vestlandet – slettet utgått medl. under styret. De søker storcert 2012.
Gr. Nordenfjeldske – mottatt nytt ref. fra møte 11.11.10. Etterlyst formell
søknad for utst. 26.febr.2012, mottatt. Har også mottatt søknad i mail om
storcert i 2013 – 40 års jubileum.
Gr. Rogaland – mottatt søknad om utst. motsatt dag av NKK sept. 2012.
Storcert – sak på Gr.møte agendaen.
KLAB;
Møte 23.nov. avholdt – protokoll mottatt og godkjent, samt mandat for
Klab utarbeidet og godkjent – inn i PP.
MH 28.+29.mai 2011 – skaffe dommer o.a. personell: AM Rønning,
mulig dette må bli endags arrangement av praktiske årsaker.
Lydighetsstevnet 14. aug. 2011 – Disen gård, dommer o.a. personell:
Birgit Husom – annonse i PP 2/11.
Sunnhetsutvalget;
Oppdretterkonferansen dato 05.02.2011 kl.1400 til 1700 i forbindelse
med møtet med gruppene – siden alle gruppene har takket ja, har
kunngjøring av oppdr.konf. blitt lagt ut på web, med oppfordring til å
sende inn evnt. saker til dagsorden, samt tilbud om middag og
overnatting. Må få med tidspunkt.
Invitasjon til oppdrettere i.h.t. mailinglisten er sendt ut.
Forberede dagsorden.
Valpeformidlingen;
Økonomi;
Karin har sjekket innskuddsrenter med banken – overfører en del midler
til høyrente konto med 3,5% rente.
Vi trenger kun 2 konti: en høyrente og en driftskonto.
Alt gammelt er nå utfakturert, men en del ”protester” har kommet da
noen mener at annonser er betaling for tjenester o.a. – dette må være i
henhold til avtaler med tidligere styrer/styresammensetninger.
Fremdeles inget svar på NetCom bredbånd bestillingen fra 2009 – men
har sporet bestiller og utlevering , det har kostet Kr.5.549,- frem til
oppsigelsen.
Foreløpig regnskap laget, gjennomgåes og justeres til neste møte
torsd.27.ds.
Puddelposten;
Redaksjonen trenger nyeste versjon av Office 2010 og en ekstern
harddisk – pris ca. Kr. 2.200,- vedtatt innkjøpt til klubben for produksjon
av PP.

HS/ES
HS/ES

TBF/ES/HS
ES
ES

Klab/TBF
AKFL
Klab
Klab

ES
HS
TBF/ES/HS
BT

KH

KH

AKFL

268/11

269/11
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Web’n;
Forum nedleggelse – det viste seg å bli vanskelig å gjennomføre uthenting
av materiale til den enkelte som ønsket dette og det er grunnen til at vi
vedtok (pr.tlf.konf.) å åpne forumet for kopiering frem til 10.01.2011.
Aktivitetskomitèen;
Er aktiv Vellykket stand på Dogs4All og Puddeltreff planlagt 27.jan. –
med ”freestyle fortsetter” og 26.febr. – med ”fin dag på isen”.
Tilbud om Agility kurs fra ACBrenne 29.04./01.05.2011 – vedtatt at vi gir
gratis annonse i PP1/2011 (innunder Klab). Hun tar Kr. 2.000,- pr. snute
og klubben får Kr. 200,- tilbake.
Aktivitetsplanen oppdateres for 2011. Alle datoene må på plass i
aktivitetsplanen, der hvor det ikke er mulig – skriver vi estimert.
Utstillinger;
Utst. søndag 5. Juni 2011 - Leid Solberghallen og halve grusbanen til
parkering og matter til ringen er innkjøpt – alt foreløpig i rute, men vi må
kjøpe inn flere matter for å legge dobbel bredde og forberede bestilling
av glass p.g.a. tid for gravering av logo.
Påmeldingsavgiften er satt til Kr. 340,- utvidet 410,-. Valp 200,-/270,-.
Lage annonse.
Undersøke om sponsor.
Utst. lørdag 2. Juni 2012 – avventer bekr. på hallen - følges opp, samt må
begynne å tenke på invitasjon av dommer.
Søknader utst. 2012 – listen er ferdig og vi er i den heldige situasjon at
ingen kolliderer med NPK utst. dette året - Hjørdis har oversikten og
svarbrev er utarbeidet og sendt ut. Fristen for å søke om puddel på utst.
er som tidligere praktisert pr.31.12. - 2 år i forveien.
Storcert. kommende år – gjennomgås neste møte etter behandling på Gr.
møtet.
Lager;
Lagertelling i.f.b med årsavslutning gjennomføres. Telefonene avskrives,
de har ingen verdi, gis til uhjelp – ferdig pose ligger i elektrobutikker.
Lager flyttes til Helsfyr eller Ryen (gamle Phillipsbygget) – vurderes
videre.
Nordisk Puddelmøte i Herning Okt.-10:
Foreløpig protokoll ute til justering – den blir på så mange sider at den
ikke kan ta opp plass i PP - sette link på web når den er klar.
Generalforsamling 2. April 2010 i NKK’s lokaler på Bryn;
Grovutkast til Innkalling og årsberetning er laget – må gjennomgåes og
forberedes til neste møte og mange mailrunder/tlf. må påregnes disse
dagene frem til neste møte – da må alt være ferdig for endelig/siste
gjennomgang og trykk – den skal inneholde:
Dagsorden.
Årsberetning (også fra Klab, Valpeformidler og Sunnhetsutvalget - sende
påminnelse til disse).
Regnskap, revisjonsberetning og budsjett – se punkt 266 økonomi.
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Aktivitetsplan.
Innsendte forslag.
Valg m/stemmeseddel.
Status for valgkomitèens arbeide purres opp.
Neste møte;
Torsdag 27. Januar hos Tone på Gjerdrum kl.1900

TBF

Norsk Puddel Klubb
Torsdag 27. 01. 2011
Kl. 1900-2300
Sted:
Personmøte hos Tone på
Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VP Vibeke Pedersen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
275/11
276/11

277/11

278/11

1

styremøte

Protokoll

Nr:23/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF

Referent:
TBF

puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke.pedersen2@hotmail.com

Meldt forfall

Meldt forfall

ann-kf-l@online.no

Godkjennelse protokoll nr. 22 av 24.01.11 – justert, godkjent og kan legges ut
på web.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Foresp. om godkjennelese på dep.nr. av dansk hund reg. i NHL – se på
papirene: stamtavle og evnt. bilde – neste møte.
Domenet/siden vår er flyttet til Kjølen Dataservice som server vert og med
Elisa som juridisk ansvarlig.
Puddelposten;
Manusfrist 1/11: I.h.t. loven kan det sendes inn forslag til GF dagsorden frem
til 1.Febr. Planlegger derfor levering hos Grenland 3.Febr. og PP skal da være
klar for utsendelse 7.Febr., slik at alle medl. har det i hende innen 5.Mars –
siste frist.
Gruppene;
Fellesmøte med gruppene 5.febr.-11 Kl.1000 til 1300 – dagsorden basert på
fjorårets møte med noen tillegg: Postnummerintervaller – Aktivitetsstøtten –
Tidsfrister for inns. av innkalling årsmøte og offentligjøring av protokoll
m/regnsk. m.m. – Kan websiden godkjennes som en av klubbens korrekte
informasjonskanaler?
Årsmøteprotokoller m/regnskap og valg – mottatt Nordland. Vestlandet?
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Oppdretterkonferansen ;
5.febr.-11 Kl.1400 til 1700 – dagsorden basert på fjorårets + innsendte forslag
og styrets saker som: skjerming av egne arrangement – avlsretningslinjer
evnt. justering i forb. med nytt premieringssystem – regulering av
mestv.utregn.
Lage deltagerliste.
Generalforsamling 2. April 2010 kl. 1200 i NKK’s lokaler på Bryn;
Dagsorden.
Styrets Årsberetning – under stadig arbeid.
Sunnhetstutvalgets årsb. – mottatt.
Valpeform. årsb. – under arbeid.
Klab’s årsb. – purres.
Regnskap – gjennomgått foreløpig regnskap, oversiktlig men trenger noen
justeringer.
Budsjett – utarbeides.
Revisjonsberetning – overs. Rev. når det er helt ferdig.
Aktivitetsplan – utarbeides.
Innsendte forslag – 5 stk.
Valg – sette inn valgkomitèens innstilling, avventer andre forslag.
Eventuelt;
Neste møte – Skypemøte onsdag 2.Febr.

ES/TBF
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HS/TBF
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Norsk Puddel Klubb styremøte

Onsdag . 02.02.2011
Kl. 1900-2100
Sted:
Skypemøte
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VP Vibeke Pedersen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
282/11
283/11
284/11

285/11

286/11

287/11

Protokoll

Nr:24/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
TBF

vibeke.pedersen2@hotmail.com

Meldt forfall
Meldt forfall

ann-kf-l@online.no

Meldt forfall

Godkjennelse protokoll; nr. 23 av 27.01.11, justert og godkjent.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Puddelposten;
Hva mangler? Oversikt fra redaksjon – purres.
Status tidsfrister – utsatt til fredag morgen, dvs. før 1200 – sjekket med
Grenland, det går bra
Gruppene;
Årsmøteprotokoller – hvem har ferdigstilt/innsendt hva – oversikt;
Mangler Vestlandet, purres av redaksjonen.
Kopiering møtepapirer
Oppdretterkonferansen ;
Fellesmiddag? – avlyst, for få påmeldte.
Kopiering møtepapirer.
Generalforsamling 2. April 2010 kl. 1200 i NKK’s lokaler på Bryn;
Dagsorden:
Styrets Årsberetning – gjennomgått, justert og godkjent.
Sunnhetstutvalgets årsb. – mottatt.
Valpeform. årsb. – mottatt.
Klab’s årsb. – mottatt.
Regnskap: balansen er ferdig – noen få justeringer på resultatregnskap,

Utf.
Alle

AKFL
HS
ES
TBF

HS/TBF/ES
BT
TBF

288/11

blir ferdig på fredag.
Budsjett – utarbeides.
Revisjonsberetning – deles ut på GF.
Aktivitetsplan – ferdig.
Innsendte forslag – 7 stk.
Valg – sette inn valgkomitèens forslag, innkomne forslag og lage
stemmeseddel.
Eventuelt;
Neste møte – Skype 22.02.2011 kl1900

KH
KH/ES
KH/ES
TBF/ES
TBF
ES/HS/TBF

Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 22.02.2011
Kl. 1900-2315
Sted:
Skypemøte
Styre/Deltagere:
Tone Bekkåsen Fischer
Elisabeth Sørenssen
Bente Tyrholm
Karin Hansen
Hjørdis Sævareid
Vibeke Pedersen
Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
289/11
290/11

291/11

292/11

styremøte

Protokoll

Nr:25/2011

Møteleder/innkalt av:
Tone Bekkåsen Fischer
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
Hjørdis Sævareid

vibeke.pedersen2@hotmail.com

Forfall
Forfall

ann-kf-l@online.no

Godkjennelse protokoll: nr. 23 av 27.01.11 og 24 av 02.02.11 - Godkjent
Inng./utg. post – kommunikasjon:
 Oppfølgende klage vedrørende forumsnedleggelse & NPKs svarbrev – saken
har ingen nye momenter. Styret har beklaget flere ganger samt informert om
sin beslutning om nedleggelse av forumet. Denne beslutningen står ved lag.
NKK:
 Foresp. om reg på dep.nr. – helt ukjent stamtavle fra DRU (Danske Racehunde
Union)og allerede omregistrert til NHL (Norske Hunders Landsforbund). Styret
kan ikke se noen grunn til at denne bør omregisteres enda en gang og nå til
NKK under dep.nr. som åpner for avl og eventuelt utstilling
Gruppene:
Fellesmøte med Gruppene 5.febr.-11 Kl.1000 til 1300 :
 Referat er under utarbeidelse.
 Overføre aktivitetsstøtte 2010 i.h.t. Gruppenes årsberetninger
 Postnummerintervaller for gruppenes nedslagsfelt skal etter avtale justeres

Oppdatere retningslinjer etter Gruppemøtet, neste møte.
 Årsmøteprotokoller og valgresultat.
Gruppe Nordland:
 Søker navnendring, fra Nordland til Nord – godkjent.
Gruppe Vestlandet:
 Søker storcert 2012, Gruppen kommer tilbake med etableringsår og
oppfordres til å søke for jubileumsår i.h.t. retningslinjer.

293/11

294/11

295/11
296/11

297/11
298/11
299/11

300/11

301/11

302/11

Gruppe Nordenfjeldske:
 Søker storcert 2013 - 40 års jubileum – godkjent.
Gruppe Rogaland:
KLAB:
 MH 28. mai 2011 – Hauerseter, oppflg.
 Lydighetsstevnet 14. aug. 2011 – Disen Gård ok & dommer Erik Brenden ok.
Sunnhetsutvalget:
 Oppdretterkonferansen dato 05.02.2011 kl.1400 til 1700 – referat under
utarbeidelse
Valpeformidlingen:
 Valpeskjema, innrapportering av kull kan fylles ut og sendes direkte på net.
Økonomi:
 Overf./fordeling av midler til konti: en høyrente med 3,9% og en driftskonto,
det gir klubben høyere rente inntekter med mere penger på høyrente.
 Alt gammelt er utfakturert og folk flest er flinke til å innbetale
 Regninger utover faste ting som trykkeri, porto til PP og lignende over
Kr.2.000,- skal styrebehandles før utbetaling.
 Regnskap 2010, bedre resultat enn året før.
 Revisjonsberetning 2010 under utarbeidelse.
Puddelposten:
Manusfrist nr. 2/11 er 1.april-11.
Web’n:
Aktivitetskomiteen:
 Aktivitetsplanen oppdateres for 2011.
 Hundelivsmessa, Hellerudsletta 24.&25.sept.-11 vurderes.
Utstillinger:
Utstilling søndag 5. Juni 2011:
 Leid Solberghallen og halve grusbanen med kontrakt/
 Ny sponsor, Royal Canin?
 Flere ringmatter/tepper, hvor mye mer trenger vi – pris Kr. 990x10løpemeter.
 Rosetter, er àjour – oppgradere sløyfeboks + lyseblå til res.cert.
 Glass fra Hadeland, rødvin eller hvitvin til cert + Bir & Bim,
 Andre premier – neste møte.

Utstilling lørdag 2. Juni 2012:
 Avventer bekreftelse på hallen og halve grusbanen.
 Dommer: Sjekker flere alternativer.
Lager:
 Lagertelling /status – så godt som tomme for premier, må bestilles nytt.
 Flytting, 8 kvm City Self Storage på Ryen Kr.1.880,- pr. mnd. åpent 0800-2300
alle dager – samme str. som vi har nå – flytting vedtatt.
Generalforsamling 2. April -11 i NKK’s lokaler på Bryn:
 Forberedelser
 Mestvinnende krus er bestilt.

303/11

Eventuelt:

304/11

Neste møte:
 onsdag 16. mars kl.1900 & fredag 1. april kl.1800 Skype

Norsk Puddel Klubb
Søndag 20.03.2011
Kl. 0900 - 1230
Sted:
Skypemøte
Styre/Deltagere:
Tone Bekkåsen Fischer
Elisabeth Sørenssen
Bente Tyrholm
Karin Hansen
Hjørdis Sævareid
Vibeke Pedersen
Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
305/11
306/11

307/11

308/11

1

protokoll

styremøte

Nr:26/2011

Møteleder/innkalt av:
Tone Bekkåsen Fischer
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
Hjørdis Sævareid

vibeke.pedersen2@hotmail.com

Ikke til stede

Ikke til stede

ann-kf-l@online.no

Godkjennelse protokoll: nr. 25 av 22.02.11 – godkjent.
Inng./utg. post – kommunikasjon:
 Forhåndsstemmer
 Fra NKK, trukket tilbake championat på xxx gitt på feilgrunnlag
NKK:
 Høringsrutiner hos NKK, vedtatt og til orientering.
 Bruk av kommersielle hundeskoler, vedtatt og til orientering
Gruppene:
Fellesmøte med gruppene 5.febr.-11 Kl.1000 til 1300:
 Oppdatere retningslinjene i.h.t. ref. – neste møte.
 Aktivitetsstøtte 2010, 12,5% i.h.t. medlemstall for 2010.
 Postnummerintervaller for gruppenes nedslagsfelt er under justering, etter
vedtak på Gr.møte, det er et større arbeide og vil ta litt tid.
Gruppe Nordland:
 Ny logo, avventer.
Gruppe Vestlandet:
 Søknad om storcert 2012 (avslag) - etablert 1979 = 35 år 2014.
Dvs. 40 år i 2019.
 Mottatt foreløpig årsmøteprotokoll/valgresultat på Gr. møte
Gruppe Nordenfjeldske :
 Søknad om storcert 2013, 40 års jubileum, godkjent.
 Info. om ny dato & dommer mottatt – godkjennes




309/11

310/11

311/11
312/11

Ref. fra møte 1. mars, i 2 versjoner… med klage fra tidligere sekretær.
Disiplinær sak, klage mottatt fra nestformann pr. 14. ds.– behandles og
svarbrev sendes idag.
Gruppe Rogaland:
 Referat av 13.03.11 og ny logo mottatt – godkjent
KLAB:
 MH 28. mai 2011 – Hauerseter.
 Lydighetsstevnet 14. aug. 2011 – Disen gård.
Sunnhetsutvalget:
 Oppdretterkonferansen dato 05.02.2011 kl.1400 til 1700, referat utarbeides.
Spalte til PP
Valpeformidlingen: OK
Økonomi:
 Fordelingen av midler på høyrente-/driftskonto – saldi, og kontonr
 Regnskap 2010 er OK
 Revisjonsberetning 2010 under arbeid

313/11

Puddelposten:
 Manusfrist nr. 2/11 er 1.april-11.

314/11

WEB:
Puddeltreff med Bente er egen tråd på Norsk Puddelforum, vedtatt at det er okey og
forhåpentligvis kan bidra til god stemning.
Aktivitetskomiteen:
Aktivitetsplanen oppdateres for 2011 med Hellerudsletta 24. & 25.sept.-11.
Utstillinger:
Utstilling søndag 5. Juni 2011:
 leid Solberghallen og halve grusbanen, bekreftet
 Ny sponsor, Royal Canin? under arbeid
 Oppgradere sløyfeboks
 Hadeland glasspremier, gravering og priser sjekkes.
 Andre premier må også undersøkes/sjekkes – (leveringstid på mestvinnerkrus)
Utstilling lørdag 2. Juni 2012:
 leid Solberghallen og halve grusbanen, bekreftet, til samme pris som 2011.
 Dommer – under arbeid.
Lager:
 Lagertelling og flytting til Ryen

315/11
316/11

317/11

318/11

2

Generalforsamling 2. April -11 i NKKs lokaler på Bryn:
 Lokalet er reservert og nøkkel hentes dagen i forveien.
 Møtetid for oss 1100 eller tidligere for å gjennomgå rutiner for
gjennomføring.
 Plakat til møteromsinngangen
 kaffi





319/11
320/11

3

Brus, krus og kjeks
Ny oppdatert medlemsliste
Kopiere innkallingen og lovene
Kopiere revisjonsberetningen

Eventuelt;
Neste møte;
Fredag 1. april kl. 1800 - Skype

Norsk Puddel Klubb
Fredag 01.04.2011
Kl. 1800 - 2000
Sted:
Skypemøte
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VP Vibeke Pedersen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
321/11
322/11
323/11
324/11

styremøte

Protokoll

Nr:27/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
HS

vibeke.pedersen2@hotmail.com

Ikke tilstede

Ikke tilstede

ann-kf-l@online.no

Godkjennelse protokoll: nr. 26 av 22.02.11 – overføres til neste møte,
Inng./utg. post - kommunikasjon
Postboks videreadresseres – pr. 6 mnd
NKK:
Innsendt ”disiplinær sak” fra Gr.Nordenfj.– avventer henv. fra NKK.
Gruppene
Oppdatere retningslinjene i henhold til gruppemøte 5. febr: overføres til neste møte
 Utbetalt aktivitetsstøtte 2010: Nordenfjeldske og Rogaland, purret de andre
på korrekt kto.nr.
 Gr. Nordland
a) Mangler logo, avventer. Ingenting til PP.
 Gr. Vestlandet
a) mottatt ny logo – sort/hvitt versjon godkjennes.
b) Endelig versjon årsmøteprotokoll med justeringer og valgperiode mottatt.
 Gr. Nordenfjeldske
a) Referat fra møte 1. mars, i 2 versjoner… med klage fra tidligere sekretær av
19. mars og
b) ”disiplinær sak”- klage mottatt fra xx pr. 14.mars
c) Begge deler behandlet og svar utsendt 20. mars.
d) Mottatt svar på dette, behandlet pr. tlf. møte 23.03. og tilsvar sendt 29.03.
e) KIubb-mailen skal gå til samtlige styremedlemmer for atalle skal være løpende

1

325/11
326/11

327/11
328/11

orientert.
 Rogaland
KLAB: Ta kontakt med leder og sjekke at alt er i rute til MH og LP.
Sunnhetsutvalget:
1. Oppdretterkonferansen dato 5. febr. Referat under utarbeidelse.
2. Fagpanel som skal undersøke NEws:
o vet.stud. Karin Westereng og
o bio.ing. Helen Skog Tronvold, samt knyttet kontakt mellom
laboratorium Genomia CZ som har utført forskning på området. Det er
konferert med Anne Lise Toresen og hun er enig. Skriver info./intro. til
SU sine sider i PP.
Resten klarer jentene selv  de rapporterer til HS og SU.
3. Tilskrive Katharina Ludvigsen om oppdatering fra Addison prosjektet med
evnt. konklusjon på arbeidet.
Valpeformidlingen
Økonomi:
 Kassererfunksjon/regnskapsførsel 2011 – saldi:










329/11
330/11
331/11
332/11
333/11

334/11

335/11
336/11
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-Kontoer og saldo pr. 01.01.2010:
Konto 1627.17.70883 saldo 206.590,36 - sparekonto
Konto 1645.08.51063 saldo 456.679,97 - driftskonto
Konto 1600.42.57131 saldo 24.214,64 - spareavtale
Kontoer og saldo 01.04.2011:
Konto 1203.27.01289 saldo 600.000,- spareavtale
Konto 1645.08.51063 saldo 184.073,07 - driftskonto
konto 1627.17.70883 saldo 75.668,63 – sparekonto

Tilgang konti og regnskaps rapporter – neste møte.
Puddelposten:
Manusfrist nr. 2/11 - 1.april-11.
Web:
Aktivitetskomitèen:
Utstillinger
Sjekkliste ref. punkt 316/11 – overført til neste møte.
Lager:
Lagertelling /flytting til Ryen – Utført
Lagertellingen gjenstår.
Generalforsamling 2. April. 2011
NKKs lokaler på Bryn
Rask gjennomgang av punktene i 318/11, alt à jour – møtes 1100 i morgen.
Eventuelt:
Neste møte:

Norsk Puddel Klubb
Onsdag 13.04.2011
Kl. 1800 - 2130
Sted:
Ikea Kafeteria, Furuset
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
337/11
338/11

339/11
1

styremøte

Protokoll

Nr:28/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no (926 47 112)
eugenios@online.no (63 99 12 18)
(926 41 590) – leder (særskilt valg)
soerenss@online.no (901 01 940) –
nestleder & web ansvarlig
shirkus@hotmail.com (904 18 589) –
valpeformidler & leder aktivitetsgr.
post.bravas.@yahoo.no (926 20 589) kasserer
moline.ux@online.no (404 64 450) sekretær
king.glenna@c2i.net (957 44 476) lageransvarlig
per.reidar.johnsen@gmail.com
(930 84 371) - lageransvarlig

Referent:
TBF/HS

Godkjennelse protokoll: nr. 26 &27: Godkjent.
Inng./utg. post – kommunikasjon:
- Velkommen til våre nye varamedlemmer
- Konstituering: blir som tidligere, se over.
- Arbeidsrutiner og kommunikasjonsflyt innad i styret og utad til
medlemmene: Alle arbeider utfra internprotokoll/arbeidsdokument
og dette er internt frem til saken er avsluttet, vedtak fattet og
kommer med i endelig protokoll som offentliggjøres på web – der
det også må tas hensyn til personvern.
- Spørsmål om taushetserklæring fra PRJ: Dette har vi hatt tidligere,
men har funnet at dette er og bør være unødvendig – det heter
tillitsverv. Styrets vedtak er klubbens mening utad, men naturligvis
er det lov å kreve en protokolltilførsel ved sterk uenighet – noe som
vi ikke har hatt behov for hittil da vi har klart å diskutere oss frem
hva som blir best for klubben og medlemmene.
NKK:

340/11

Sjekke opp status på BIT prosjektet som vi har meldt interesse for.
Gruppene:
-

Oppdatere retningslinjene for Gruppene i.h.t. ref. fra 5. febr. 2011.:
Det er dessverre også noen revideringer som ble gjort på forrige
møte 2010 som ikke er kommet med – Hjørdis og Tone gjennomgår
alt dette og lager forslag til revidert versjon.

-

Oppdatere rutiner for søknad om storcert: samme her og det er
vedtak på Gruppemøter helt tilbake 2008 som ikke er med. Vel kan
man si at Gruppene må ha orden i sine papirer og være orientert om
tidligere vedtak i.h.t. protokoller, men det blir mye lettere for dem
om vi kan oppjustere og samle alt i ett dokument – når vi er ferdig
og det er godkjent – legger vi det ut på web.

Gruppe Nord:
- Mangler logo, avventer.
Gruppe Vestlandet:
- Har gått bort fra vedtak på Gruppemøte om å bruke den gamle
”puddel med paraply” logo’n
- Mangler kontonr. for overførsel av aktivitetsstøtte
- De er kontaktet vedr. dette, de lovet å ta det opp på neste møte og
komme med tilbakemelding til HS.
Gruppe Nordenfjeldske :
- avventer resultat i klage saker til NPK og ”disiplinærsak” til NKK.
Dette er forventet etter deres førstkommende møte over Påske.
- Se for øvrig punkt 324/11.
- De har fått godkjent søknad om Storcert. på sin 40 års
Jubileumsutstilling i 2013.
Rogaland :
341/11

342/11
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KLAB:
- KLAB fungerer bedre og bedre. Både arrangementer og fine sider til
PP. De har 3 kommende arr. og det må være deltagelse fra styret på
alle.
- Medlemsmøte 20. mai i NKK lokaler med tema Rallylydighet
(Fra styret: Tone Bekkåsen Fischer)
- MH 29. mai på Hauseter/Gardermoen
(Fra styret: Bente Tyrholm)
- Lydighetsstevne 14. aug. på Disen gård, Vormsund
(Frå styret: Stein Glenna og Per Reidar Johnsen).
Sunnhetsutvalget:
- Forberede avlsnummeret PP3

-

343/11
344/11

Tilskrive Katharina Ludvigsen om oppdatering fra Addison prosjektet
med evnuelt konklusjon på arbeidet eller videre fremdrift.
Valpeformidlingen: OK
Økonomi:
Kassererfunksjon/regnskapsførsel 2011 – saldi:
Kontoer og saldo pr. 01.01.2010:
Konto 1627.17.70883 saldo 206.590,36 - sparekonto
Konto 1645.08.51063 saldo 456.679,97 - driftskonto
Konto 1600.42.57131 saldo 24.214,64 - spareavtale
Kontoer og saldo 01.04.2011:
Konto 1203.27.01289 saldo 600.000,- spareavtale
Konto 1645.08.51063 saldo 184.073,07 - driftskonto
konto 1627.17.70883 saldo 75.668,63 - sparekonto

345/11

346/11

347/11

348/11

349/11

3

Forklart at vi har omdisponert pengene for å få mer renter på de 600.000 i
spareavtale og at det var unødvendig å ha så store beløp som omløpsmidler
på driftskonto.
Puddelposten:
- Redaktør: Kontakte AKFL om hun vil fortsette mot honorar, hun har
gjort en kjempejobb med PP og vi håper hun fortsetter. Vi må
evntuelt sette av penger i neste budsjett og få det på riktig plass i
kontoplanen. Så lager vi en note til regnskapet, og som Stein sa,
burde det ikke være vanskelig å få forståelse for at dette var en
nødvendighet”
Manusfrist til Avlsnummeret PP3/11:
- 1.juli-11.
- Sende ut oppfordring til alle hannhundeiere om å sjekke listen og
oppdatere.
Web’n:
Referat fra Oppdretterkonferansen legges ut.
Legge ut info. om News – og ny oversikt sammensetning SU.
Aktivitetskomitèen:
Korrekt dato Hundelivsmessa på Hellerud 24.&25. sept., rettes opp.
Hjelp til stands etterlyses både for Hellerud og på Dogs4All i nov.
Utstillingen 5. juni
- Flere matter – vedtatt å kjøpe inn 10 stk. fra Jula.
- Rosetter – Bestilt og hentet
- Kjk.tjeneste o.a. forefallende – annonsere etter hjelp på web.
- Glasspremier (Hadeland) og gravering. Vedtatt å dele ut få, men fine,
da de er dyre og heller komplettere med andre premier.
Lager:
Lageret er flyttet til Ryen, gamle Philipsbygget, Sandstuvn. 80 – City Self
Storage. De har åpningstider 0600-2300 og det er mulig og kjøre bil helt inn.
Det gjenstår en ryddejobb og opptelling. Dette gjør Stein og Per Reidar i
løpet av perioden 9.-15. mai. De kjøper også inn hva vi evnt. måtte trenge av
flere hyller og lagringsbokser. Samt flere matter til utst. ringene.
Mesteparten av lydighet- og MH utstyret er hos Klab v/Birgit.

Flg. har nøkkel: KLAB, SG, ES og KH.

350/11
351/11
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Eventuelt:
Neste møte: Planlagt til torsdag 26. mai kl.1800, Ikea
Med hovedsak utstillingen og gjennomgåelse av sjekklista.

Norsk Puddel Klubb
Onsdag 24.05.2011
Kl. 1900 - 2100
Sted:
Ekstraord. hastemøte
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid

Saksnr.
352/11

353/11

354/11

1

PROTOKOLL
Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no (926 47 112)
eugenios@online.no (63 99 12 18)
(926 41 590) – leder (særskilt valg)
soerenss@online.no (901 01 940) –
nestleder & web ansvarlig
shirkus@hotmail.com (904 18 589) –
valpeformidler & leder aktivitetsgr.
post.bravas.@yahoo.no (926 20 589) kasserer
moline.ux@online.no (404 64 450) sekretær

styremøte

Nr:29/2011
Referent:
TBF/HS

Utf.
Klagesak;
Alvorlig og massiv klagesak mot to medl. XX og XX mottatt. Scannet og sendt
til alle styremedlemmer. Klagere skriver at de forventer en streng reaksjon og
at lovverket blir brukt. Klagere krever også full anonymitet og underskrifter
sendt i lukket konvolutt er vedlagt. Full anonymitet vedtatt og brevet med
navn på klagere åpnet, 5 stk. underskrifter.
Selve brevet er på 4 sider og alle påstander er godt dokumentert med mange
vedlegg. Alt er katalogisert med både nr. og fargekoder.
Gjennomlest og behandlet – vedtatt reaksjon med advarsel til XX og XX på
deres oppførsel og skriverier. Videresendes til NKK v/disiplinærkomitèen for
deres videre vurdering.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Klubbmailen – vedtatt foresp. varamedl. om de ønsker alle mails, slik det er nå
går den kun til de 5 styremedl. Dette innebærer evnt. aktiv deltagelse og
løpende tilbakemeldinger og deltagelse i alle sakene.
Eventuelt;
Gr. Nordenfj. – har skrevet en klage på et av sine styremedlemmer og sendt
den direkte NKK’s disiplinærkomitè – dette ble avvist av NKK og henvist til at
de må ordne opp internt og hvis de ikke klarer det, kontakte sitt HS. Dette er i
tråd hva NPK HS tidligere har anbefalt Gr. Nordenfj.

Neste møte blir som avtalt 26. mai på Ikea kl. 1800.
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Norsk Puddel Klubb
Torsdag 26.05.2011
Kl. 1800 - 2100
Sted:
Ikea Kafeteria, Furuset
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen,
ikke møtt
HS Hjørdis Sævareid,
meldt avbud
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen
RH Rune Halseth, under
punkt 357/11

Saksnr.
355/11

356/11

357/11
1

styremøte

PROTOKOLL

Nr:30/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no (926 47 112)
eugenios@online.no (63 99 12 18)
(926 41 590) – leder (særskilt valg)
soerenss@online.no (901 01 940) –
nestleder & web ansvarlig
shirkus@hotmail.com (904 18 589) –
valpeformidler & leder aktivitetsgr.
post.bravas.@yahoo.no (926 20 589) kasserer
moline.ux@online.no (404 64 450) sekretær
king.glenna@c2i.net (957 44 476) lageransvarlig
per.reidar.johnsen@gmail.com
(930 84 371) – lageransvarlig
boy.rune@hotmail.com

Referent:
TBF

UTSTILLINGSMØTE
Godkjennelse protokoller 28., 29 og 30 for web; overf. neste møte.
Arb.dok. for møtene er utsendt til alle som har vært med og det er her hele
intern informasjonen ligger. Protokollene til web’n ligger vi litt etter med,
siden Hjørdis er midt i eksamen. Som informert på møte må vi holde følgende
prosedyre: Bestemme neste møtedato: alle kan sende inn punkter til
dagsorden. Lage arbeidsdokument for styremøte, lage utfyllende arb.dok etter
møtet – sendes ut og dersom det ikke er bemerkninger utarb. protokollen
etter denne. Protokollen blir således godkjent på påfølgende møte og legges
deretter ut på web. Så nøye må vi være.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Puddelklubbens mailadr. – det ble besluttet at vara også skal inkluderes i
klubbens mailadresse, da de ønsket dette. Dette innebærer naturligvis da også
løpende tilbakemeldinger, deltagelse på hastesaker i form av evnt. Skypemøte,
tlf. møte og mailrunder. Se også punkt 338/11 møte 28.
Utstillingen 5. juni;

Utf.
Alle

358/11
359/11
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Gjennomgått sjekklista, alle må lese korrektur og rette evnt. feil/mangler.
Den er på 4 tettskrevede sider, men ser ingen hensikt å bruke plass på dette
her dette, hvem som skal gjøre hva og når etc.
Lista er sendt i separat mail, noe begrenset plass derfor tydeliggjøres følgende:
Gjennomgått lagerlista til Per Reidar og merket av ting som skal med.
Obs på at alle 3 sløyfeeskene må med p.g.a. valpesløyfer.
Sørge for lyseblå sløyfer; Rune.
Bestille smårosetter til dommer og ringpersonale.
Forslag: ta med eskene med assorterte rosetter, så rydder vi opp på utst. og
kaster ubrukelige eksemplarer.
Kjøpe nye ringbåndholdere, 8 grinder til rosetter, tape og strips.
Sjekke hvordan AirCondition virker.
Møtetid senest 0730 – hallen åpner 0800.
Eventuelt;
Klagesak, gitt info. til vara
Neste møte;
Foreslå dato i juni hos Bente kl. 1800 m/grill, må bli 30.juni p.g.a. Puddeltreff
16. og St.Hansaften 23.

SG
TBF
TBF

SG
BT
Alle

Norsk Puddel Klubb
Onsdag 30.06.2011
Kl. 1800-2230
Sted:
Hos Bente i Sandvika
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
360/11

361/11

styremøte

Protokoll

Nr:31/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

forfall

king.glenna@c2i.net

per.reidar.johnsen@gmail.com

Godkjennelse protokoll:
 Protokoll 28, 29 og 30: Godkjent.
Kommentar:
Kommentarer til protokoll 29 fra SG og PRJ. De ville vært med på
behandlingen av klagesaken. Dette omhandlet også saker før
varamedlemmene kom med i HS, og ble behandlet av et fulltallig styre som
en hastesak. Protokoll 30 er i hovedsak et utstillingsmøte, og det ble besluttet
å ikke legge ut hele sjekklista da den ikke har noen allmen interesse.
Inng./utg. post – kommunikasjon:
 Forslag til saker:
1. Diskutere ansvarsfordeling:
a. TBF videresender og svarer på mails til/fra PP-redaksjonen
b. TBF har løpende kontakt med SU. Tone har fungert som
”konsulent”, men på sikt må det arbeides for å få inn en/flere
medarbeidere
c. Web:
 Forsiden blir oftere oppdatert, men må jobbe videre med hele
web’n.
 Har som mål å oppdatere raskt etter alla NPK-utstillinger.
Kontakte gruppene for å få resultater.
 Alle aktiviteter må ut på framsiden når arr. nærmer seg. Alle også
enige om dette. Må følge med på aktivitetene selv, da
Gruppene/arrangørene er dårlig på dette.
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d. HS holder kontakten med gruppene.
e. TBF holder kontakten med KLAB.
2. Møtegodtgjørelse og reiseutgifter:
Diskusjon om noe av møtegodtgjørelsen skal gjøres om til å dekke
reiseutgifter. Sak til GF 2012
3. Møteplan høst 2011:

362/11

363/11

364/11

365/11

366/11
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August

Torsdag 18.

September

Onsdag 14.

Oktober

Torsdag 13.

November

Torsdag 24.

Desember

Onsdag 14.

NKK:
 Høring lovmal for NKKs medlemsklubber og –forbund med høringsfrist 20.
aug. Utarbeidelsen av disse ble vedtatt på NKKs ordinære RS 2010 og skal
vedtas på ord. RS i nov. 2011. De er bygget over tilnærmet samme mal som
NKKs lover og lovmalen er tenkt å være obligatorisk for medlemsklubber. Det
ser fornuftig ut og vedtak om at vi godkjenner – svar sendes NKK.
Gruppene:
 Gr. Nordland :
- Ikke mottatt noe møtereferat, kun til PP.
 Gruppe Vestlandet:
- Tar kontakt med medlem av det avviklede styret for å få utlevert alt av
materiale som; hjemmesidestoff, korrespondanse, regnskap, koder og konti.
- Mottatt klage på at 123 sidene er slettet
 Gr. Nordenfjeldske:
- ikke mottatt møtereferat siden 26. april, kun stoff til PP.
 Gr. Rogaland:
- Ikke mottatt noe siden møtereferat fra 2. mai – purre stoff til PP.
KLAB:
 Lydighetsstevne 14. august på Disen gård er i rute.
Representanter fra HS: SG og PR
 Henvendelse vedrørende behov for raseprofil på puddel. Mandat for
utarbeidelse først og fremst for storpuddel gis til KLAB med rapportering til
HS.
Sunnhetsutvalget:
 Stoff til PP3/11 – avlsnummeret jobbes det med av ALT (Anne Lise Toresen),
ES og TBF.
Valpeformidlingen: I orden

367/11

Økonomi:
 Vi har gått over fra privat avtale til bedrift. Dette har mange fordeler og
trygger klubbens midler. Det er en gjennomgang av kasserere og vi kan ikke
flytte disposisjonen av konti hele tiden. Dessuten har man disse konti med
mye penger på sin private netbank, må man også forklare disse pengene for
skattemyndighetene.
 ES overtar kassererfunksjonen i form av inn/utbetalinger da KH har bedt seg
fritatt fra noen oppgaver. Av samme grunn vil vi innhente hjelp til føring av
regnskapet i henhold til kontoplanen ved årsavslutning.

368/11

Puddelposten:
 Nr. 3/11 avlsnummeret – manusfrist 1. juli.
 Hvor mange sider skal ”innvilges” pr. Gruppe/utvalg – forslag:
”Alt stoff skal sendes redaksjonen i word og denne forbeholder seg retten til å
redigere/forkorte innlegg” – settes inn på side 3, da slipper vi forhåpentligvis å
vedta noen begrensninger. Det er positivt at vi får inn mye stoff og bilder,
men vi må begrense litt på grunn av store kostnader.
 Mottatt anonym artikkel om gemytt, kan komme i Postkassen neste nr., men
må være signert
Web’n:
Igjen fokus på doodles/designerhunder , denne gang av NKK og i Hundesport
– ikke positivt for blandingsavlen - alt umiddelbart lagt ut på vår webs
førsteside.
Aktivitetskomitèen
 Medlemstreff - neste lørdag 27. aug. med grilling.
 Hjelp til stand: Hundeliv og Dogs4All, bør etterlyses på web.
Utstillingen 5. juni:
Oppsummering:
Meget bra, alle gjorde sin skjerv og vel så det – lagarbeid 
Planlegging neste utstilling:
- Det er gjort avtale med hallen for neste år
- Purre opp svar fra dommer.
Lager:
Flyttet til Ryen, status: Her har SG og PR full kontroll. Stein kjøper inn
lagerbokser og vi stiller på en opptelling igjen før årsavslutning. Må ha lagerliste til regnskapet – Obs! KLAB sitter også på en del utstyr som skal med.

369/11

370/11

371/11

372/11

373/11
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REC møtet Paris lørdag 9.juli:
 Dagsorden sendt over til alle HS medl. + kopi av fellesbrev fra de Nordiske
Puddelklubbene.
 De 3 vanlige punktene:
1. Standarden:
Grove feil og evnt. justeringer.
2. Grooming/frisyrer
3. Particolor.

374/11

375/11

4

 De Nordiske Puddelklubbene har lagt opp til en felles strategi etter møtet i
Okt.-10 og den Finske Puddelklubben har fått fullmakt til å stemme på Norges
vegne, dersom det skulle bli noen avstemming. SG skal også til Paris og møter
opp som observatør og kommer med en liten tilbakemelding/rapport til HS.
Eventuelt:
 Bekymringsmelding vedrørende klubbmiljø fra medlem xx.
 BIT-prosjektet: Oppfølging av våre tidligere henvendelser og bekreftelse om at
vi er med som en av de første klubbene i forsøksprosjektet.
 NPK på Finn.no: Her har vi kjøpt plass og vi må komme i gang.
Neste møte:
18. august kl 18.00 hos Tone

Norsk Puddel Klubb
Torsdag 18.08.2011
Kl. 1800-2200
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
376/11

Protokoll

Nr: 32/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
post.bravas@yahoo.no
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

per.reidar.johnsen@gmail.com

Nr.31/11 godkjent.

 Inng./utg. post – kommunikasjon:

-

-

-

-

Forslag til nye regler for innføring av hund fra Mattilsynet – til informasjon.
Brev fra XX vedrørende klagesak (saknr. 352/11) – pr. 3. juli – vedlegg til klagen
ønskes utlevert.
Vedtak: Anmodningen blir ikke tatt til følge.
Mail fra XX vedrørende klagesak (saknr. 352/11) med krav om å få vedleggene
utlevert.
Vedtak: Kravet blir ikke tatt til følge.
Klage fra XX – pr. 13. juli – Klagesak mot tre medl. med krav om full anonymitet.
Vedtak: Krav om full anonymitet innvilget.
De innklagede XX, XX og XX får brev med anmodning om å vise ekstra varsomhet i
uttalelser i diverse fora.
Klage fra XX - pr. 19. juli. Klagesak mot oppførsel på private forum.
Vedtak:
Klagen avvises da klagen er basert på en konflikt av privat karakter, tidels
foregått på private hotmailadresser. Det oppfordres til aktsomhet og vær varsom
plakaten, samt netvett regler.
Klagemail fra XX – pr. 15. august og 18 august: Misnøye med hjemmesiden og
med saksbehandling i klagesaker. Svarmail sendes.

 NKK:
-

1

Meldt forfall

 Godkjennelse protokoll:

-

378/11

Meldt forfall

king.glenna@c2i.net

377/11

styremøte

Designhunder temamøte Porsgrunn 23.august – region Telemark.

379/11

Stein Glenna stiller fra styret.
Reaksjon på informasjon i Blindeforbundets førerhund-kalender om doodles.
Vedtak: Blindeforbundet tilskrives.
RS 12. november -11, Scandic Gardermoen – oppnevne NPK repr. på neste møte.

 Gruppene
 Gruppe Nord:
- Tidligere Gruppe Nordland har fått innvilget søknad om navneendring til
Gruppe Nord. Rettes i PP og på Web.
 Gr. Vestlandet :
- Håndtering av avvikling av sittende styre i Vestlandet:
o Vi har bedt om at alt materiale utleveres, hjemmesidestoff,
korrespondanse, regnskap, koder, konti etc. – purres opp.
- Info. om interimstyret må inn i PP4 fra valgkomiteen.
- Eiendomsretten til 123siden – tilhørende Conny Jensen – overføres til neste
møte.
 Gr. Nordenfjeldske:
- Nye mailadresser som sluses gjennom
puddel.nordenfjeldske@klubb.nkk.no
- Ny hjemmsideadresse: webmaster@npk-nordenfjeldske.net
 Gr. Rogaland:

380/11

 KLAB:
-

 Sunnhetsutvalget:

381/11
-

Bærekraftig avl og kriterier for seleksjon av avlsdyr – må ligge til grunn for
vurdering av våre avlskrav, disse må opp til revurdering – dersom vi skal få valper
av småvariantene på listen. Vi har mange henvendelser, men ikke valper å ”tilby”.
Arbeide tett med vet.konsulent Kristin i NKK.

 Valpeformidlingen:

382/11
-

Finn.no annonse: oppflg., ansvarsområder - og delegering av disse. Vi har allerede
fått ganske mange henvendelser på annonsen.

 Økonomi:

383/11
-

Karin har meldt forfall til dette møtet, men bekreftet at hun kommer på de
resterende fastsatt i år.
Utst.regnskapet – under utarbeidelse.
Dobbeltbetaling utstiller ordnes opp i.
Momskompensasjon – søknad sendt NKK og vi får igjen penger.

 Puddelposten:

384/11
2

LP 14. aug./Disen gård – rapport mottatt fra Birgit. Fint stevne, bra økonomi –
Stein Glenna stilte fra HS. Betaling av regninger + aktivitetsavgift i rute.
LP dato neste år, kontakte Birgit og finne frem til en dato.

Nr. 3/11 avlsnummeret – ferdig og i posten, noen har allerede fått det.
Nr. 4/11 manusfrist 1.okt., obs! varsel om hvem som er på valg + dato GF.

-

Utbetaling honorar til redaktør.

 Web’n:

385/11

- Legg ut ny/oppdatert aktivitetskalender – den er ferdiglaget.
- Trenger ny person for utregning av mestvinnerliste.
- Seminarinvitasjon fra Hund-1 – legges ut.
- Info. om at NPK ikke har noe diskusjonsforum som er underlagt klubben/ våre
sider, dvs. at alle puddelrelaterte forum er private og privatdriftet.
386/11

 Aktivitetskomitèen:
-

387/11

 Utstillingen 2. juni-12:
-

388/11

Ryen; opptelling med utstyret til Klab etter LP stevnet.
Nøkkel til KLAB files og sendes Birgit.

 REC møtet Paris lørdag 9.juli:
-

390/11

Kontrakt mottatt fra Solberghallen. Purre svar på invitert dommer, kommet frem
til 2 andre alternativer. Ringsekretær er forespurt, skriver er i orden.

 Lager:
-

389/11

Medl.treff - neste er lørdag 27. aug. med grilling.
Medlemsmøte m/Solveig Olsen i NKK lokaler 11. okt. 1800 – ut på web.
Hjelp til stand: Hundeliv og Dogs4All, etterlyses på web.

Tilbakemelding/rapport fra SG og TBF, protokoll legges ut på web.
Spørsmål om like cacib regler for alle varianter fra Nordisk møte. SPK vil fremme
saken i neste NKU/AU møte i oktober. Purre opp svar på vår henvendelse til NKK
om dette.

 Eventuelt:
-

391/11

Det arbeides med oppflg. av BIT-prosjektet.
Gruppemøte satt til lørdag 4.febr.-12 – varsle gruppene om dato.
Oppdr.konferansen blir også lørdag 4. febr.-12. Tema blir Bærekraftig avl og
kriterier for seleksjon av avlsdyr med foredrag av Kristin Wear Prestrud. Samt
våre avlsrestriksjoner sett i lys av dette.
- Neste års GF satt 21. april – NKK lokale reservert.
- Nordisk Puddelkonferanse blir 20.-+21. okt.-12 med Norge som vertsland.
- Moods of Norway moteoppvisning – artikkel og bilder til PP.
- Bilder&info. om norske pudler til Samarcanda v/Lorena Merati som arbeider med
en bok.
Neste møte onsdag 14. September -11 (Skype).
Deretter torsdag 13. okt. (personmøte), torsdag 24. nov. (personmøte) og onsdag 14.
des.-11 (Skype).
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Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 20.09.2011
Kl. 1800-2030
Sted:
Skype
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
392/11
393/11

394/11

395/11

1

styremøte

Protokoll

Nr:33/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
post.bravas@yahoo.no
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

king.glenna@c2i.net

per.reidar.johnsen@gmail.com

Ikke tilstede

 Godkjennelse protokoll: nr.32/11 Godkjent
 Inng./utg. post – kommunikasjon:
- Mail fra XX vedrørende ”advarsel” om at XX og XX vil legge saken bak seg og
anser saken som avsluttet.
- Vedtak:
Utfra mailen ser vi at det er noen misforståelser og inviteterer derfor tll
dialogmøte etter medlemsmøtet 11.10.11 i NKKs lokaler
 NKK:
- Sende brev til NKK med beskrivelse av situasjon/saksgang i klagessak i.h.t.
avtale i tlf.samtale med &NKK v/D W.
- RS 12. nov.-11 Scandic Gardermoen. TBF og ES stille.
- Dialogmøte 13.nov.-11 Rica Helsfyr. TBF og ES stiller.
tilbakemelding til NKK med spørsmål til agenda.
 Gruppene:
- Oppfølging og planlegging av møte med gruppene 4.februar på Best Western
før oppdretterkonferansen
- Har sendt ut forespørsel om saker gruppene ønsker på dagsorden.
- Saker fra HS:
- Gjennomgang av fjorårets gruppemøte
- websidene under NPKs hovedside Hvordan kan den brukes?
- Referat fra gruppenes årsmøter -Aktivitetskalender
- Retningslinjer for gruppene
 Gruppe Nord:
- Rette opp mailadresse. Har gitt beskjed til NKK – purres.

396/11

397/11

398/11

 Gruppe Vestlandet:
- Status:
- Få oversendt klubbens papirer og eiendomsretten til 123 siden. Interimstyrets
funksjon:
- . Utst. 2012.
- Brev fra XX og mail fra XX om aktiviteter .
 Gruppe Nordenfjeldske:
- Referat fra styremøte 18.aug. mottatt.
 Gruppe Rogaland :
 KLAB:
- LP Disen gård 19.08.11– regnskap med overskudd Kr.1.991,50
- LP dato neste år blir 26.aug.-12, sørge for direkte påmelding på NKKweb.
- Det søkes om LP 18.o8 13.
- MH dato neste år? Søknadsfristen er 31.10.11
 Sunnhetsutvalget:
- Annonsere oppdretterkonferansen.
- Kontakte foredragsholder.
 Valpeformidlingen:
- Finn.no annonsen:
- Vi får mange henvendelser både på Finn annonsen og direkte til
valpeformidler. Vi har få valper å tilby. Dette sender valpekjøpere
videre til andre raser eller til «blandingshunder». Dette er et stort
problem og HS ser seg nødt til å revidere våre avlskrav for å få valper på
listen.
-

399/11
400/11

401/11
402/11

2

Vedtk: Gjennomgang av de andre Nordiske lands retningslinjer og utifra disse
utarbeide de nye norske – legge oss på så lik linje som mulig. Målet må være en
felles nordisk linje. Dette blir også et tema til neste Nordisk Puddelkonferanse
som er i Norge 2012.
 Økonomi:
- Utfakturere annonser PP.
 Puddelposten;
- Nr. 4/11 manusfrist 1.okt
- Valg og varsel om GF 21.april.
- Annonse til oppdretterkonferansen 4.02.12
- Har vurdert tilbud fra Land Trykkeri. Takket nei da prisene ligger såpass nære
det vi har fra før hos Grenland at vi ikke vil bytte ut en etablert kontakt som
fungerer godt.
Web’n:
- Trenger ny person(er) for utregning av mestvinnende for 2012
 Aktivitetskomitèen:
- Medlemstreff 24.sept.
- Medlemsmøte m/Solveig Olsen i NKK lokaler 11. okt. 1800.
- Hundeliv 24.sept.

-

403/11

404/11

405/11

 Utstillingen 2. juni-12:
- Dommer og skriver, dersom vi ikke får bekreftelse innen sept. mnd. – jobber vi
videre med neste alternativ.
- Regnskap 2011 utstillingen: Her ser det ut som det blir lite overskudd.
 Lager:
- Ryen: Lagertelling m/Klabs utstyr – utsettes til opptelling ved årsavslutning.
- Nøkkel til Klab – files ny og oversendes KLAB.
 Eventuelt:
- Bit-prosjektet:
- Punkt til dialogmøtet med NKK 13 nov. Ingenting nytt siden vår
henvendelse august i fjor.
- Artikkel fra VG om kostnader for hund på reise. Oversendes for
eventuelt web bruk.
-

-

406/11

3

Dogs4All 26.-27. november 2011:
- Raseparade:
- Jaktpuddel (Mette Dahl m/brun stor)
- Trekkhundpuddel (Helle Mathisen m/hvit stor)
- Pyntepuddel (Nina Solberg m/sølv toy) – mangler fargene sort
og aprikos – str. mellom og dverg.

Møtested ble diskutert:
Vedtak:
Enige om å bytte på møtested mellom Gjerdrum og Sandvika.
HSs mail til Gruppe Vestlandet av 25. mai ble videresendt fra XXs mailadresse til
XX. Den videresendte mailen ble vist på styremøte 26. mai.

 Neste møte:
Neste møte torsdag 13. oktober hos ES kl.1800.
Deretter torsdag 24. november og onsdag 14. desember.

Norsk Puddel Klubb
Torsdag 13.10.2011
Kl. 1800-2230
Sted:
Elisa
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
407/11
408/11

styremøte

Protokoll

Nr:34/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
post.bravas@yahoo.no
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

meldt avbud

king.glenna@c2i.net

per.reidar.johnsen@gmail.com

 Godkjennelse protokoll: nr.33/11 – gjennomgått og godkjent.
 Inng./utg. post – kommunikasjon:
- Mottatt 1 stk. emaljefeilattest - arkiveres.
- SG synes han fikk dagsorden for sent. Resten av styret synes det nåværende
systemet fungerer. Ingen klare regler for dette.
1. Taushetserklæring:
- Behov – tillit og samhold. Vi diskuterte dette på første møte etter forrige GF
(sak 338/11) og besluttet å fortsette som før da det tidligere ikke har vært noe
problem. Nå har vi fått spørsmål om lekkasje fra Styret i personsaker, dette er
alvorlig. Vedtak om å innføre taushetserklæring. Taushetserklæring ble
underskrevet av alle.
2. Lekkasje navn
– Brev fra XX og XX med spørsmål om lekkasje.
Alle HS medlemmer til stede avkreftet at de hadde lekket noe/noen navn.
Svarbrev sendes XX og XX om dette og informerer samtidig om at
taushetserklæringer er underskrevet.
3. Krav om inhabilitet fra XX/lekkasje.
Styret er kjent med at det er tette relasjoner mellom Stein Glenna og XX.
Problematikken rundt dette og habilitet ble diskutert, SG fikk anledning til å
erklære seg inhabil, men sier at han kan skille sak og person og erklærte seg
habil. Styret anbefalte Stein å revurdere sin habilitet for å beskytte seg selv.

1

4. Klage på ”trussel” brev fra XX à 12.ds.
Dette ser vi svært alvorlig på og slik oppførsel kan ikke tolereres.
5. Klage på ”trussel” og navnlekkasje fra XX.
Svarbrev utarbeides.
6. Oppsummering dialogmøte tirsd. 11.okt.
I forhold til behandlet ”klagesak” hvor både XX og XX i.h.t. mail av 12.09.11
ønsket å legge saken bak seg, ønsket styret et møte for å rydde opp i eventuelle
uklarheter og også oppnå en bedre kommunikasjon fremover.
XX meldt avbud. XX stilte sammen med vitne xx og fra Styret stilte TBF, ES, HS,
BT og SG. Beklageligvis kunne ikke partene enes.
Det ble fastslått manglende tillit til HS, krav om reversering av behandling av
egen sak og trussel om at klubben kunne ruineres ved en eventuell sivil rettsak.
Dagen etter dialogmøtet ble det på ny sendt trusselbrev til NPK medlemmer om
å legge saken fram for sivil rett.

409/11

410/11

2

Vedtak:
På bakgrunn av sakene over i punkt 408/11 sak 1 til 6 og tidligere
bekymringsmeldinger om puddelmiljøet fra andre medlemmer ble det
enstemmig vedtatt å gå til disiplinær reaksjon mot XX i.h.t. lovens § 8 og bruke
”anmode om å uttre”.
Brev underskrives av alle til stede på møtet nr. 34.
 NKK:
1. Brev med beskrivelse av situasjon/saksgang i klagesaken slik vi ble bedt om
er sendt og vi avventer svar fra NKK.
P.g.a. sakens alvorlig utvikling ble det vedtatt å sende nytt brev om hva som har
skjedd etter dette brevet og frem til dagens status.
2. RS 12. nov.-11 Scandic Gardermoen bekreftet mottatt og stemmeantall
korrekt.
3. Dialogmøte 13.nov.-11 Rica Helsfyr, svarfrist 28.okt. – utarbeide saksliste
 Gruppene:
- Oppfølging og planlegging av Gruppemøte 4. februar 2012.,
Tidspunkt: 0900-1200
Agenda: presentasjon av aktiviteter i året som har gått og endelig
gjennomgang, samt godkjenning av retningslinjene.
Sted: Best Western Gardermoen
 GruppeNord:
- Forandring mailadresse – purre NKK igjen.
 Gruppe Vestlandet:
- Status klubbens papirer og eiendomsretten til 123 siden. Må purres igjen.
- Interimstyret tar på seg ansvaret for at Utstillingen 2012 skal avholdes og

411/11





412/11



413/11



414/11
415/11




416/11



417/11



418/11



419/11



420/11



421/11

3

det vil bli nedsatt en komitè i tillegg til IS for dette.
Gruppe Nordenfjeldske:
Gruppe Rogaland:
KLAB:
- Stoff til PP mottatt. De har sendt oppsummering av sensommer/høsten,
sende anmodning om å bruke web’n i tillegg til PP.
Sunnhetsutvalget:
- Annonsere oppdretterkonferansen m/foredrag ”Bærekraftig avl” – agenda,
tid og sted.
- Artikkel om Addison prosjektet kommer til neste PP.
- Reg. blå/creme ble diskutert
Valpeformidlingen:
- Finn.no annonsen – hva har vi å tilby de som henvender seg? Mangler
hunder spesielt i småvariantene på valpelista.
Økonomi:
Puddelposten:
- Nr. 4/11 manusfrist – bladet er ferdig, siste korrektur utført.
- Utfakturering annonser.
Web’n:
Forsiden og resultater oppdatert igjen.
Nye personer for utregning av mestvinnende for 2012; Ida Myhrer Stø
og Margrethe Toubro – presenteres på web og i PP.
Aktivitetskomitèen:
- Medlemstreff 17. oktober
- Medlemsmøte m/Solveig Olsen i NKK lokaler 11. okt. 1800, referat ferdig.
- Dogs4All 26. & 27. november
- Raseparade. Julebord, lage ny mailingliste.
Utstillingen 2. juni 2012:
- Dommer: venter på svar,
- Ringsekretær og skriver i orden.
- Regnskap 2011 utst.: ikke noe stort overskudd, men vellykket.
 2013 dommer er klart, i samarbeid med NKK – det gir delte utgifter.
Lager:
- Ryen: lagertelling m/KLABs utstyr utsettes til desember siden det er så sent
på året og lagerbeholdning skal inn i regnskapet.
- Sende nøkkel til KLAB.
General forsamling 21. april & valg:
- Valgkomitèen oversendes oversikt over hvem som er på valg og
oppfordring til å begynne arbeidet.
 Eventuelt:
- Neste møte torsdag 24. nov. (personmøte) hos Tone kl. 1800.
- Deretter onsdag 14. des.-11 (Skype)

4

Norsk Puddel Klubb
Torsdag 24.11.2011
Kl. 1800-2230
Sted:
Tone
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
422/11
423/11

424/11

Protokoll

Nr:35/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
post.bravas@yahoo.no
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

king.glenna@c2i.net

Ikke møtt
Ikke møtt

per.reidar.johnsen@gmail.com

 Godkjennelse protokoll:
- nr.33 &34 /11 – godkjent
 Inng./utg. post – kommunikasjon:
- Det skal utarbeides et svarbrev som kan brukes til ”mye” med henvendelse til
sidene våre om klubben, rasen, valper etc. Skal inneholde ”kortversjon” om
puddelrasene, råd om kjøp av hund, link til valpeliste og oppdretterliste m.m.

-

-

1

styremøte

NKK:
RS 12. nov. TBF gav kort resymè fra dette 12 timers lange møtet…
Protokoll vil bli lagt ut av NKK.
Spesielt viktig for NPK:
1. De nye klubblovene ble godkjent og vi må starte tilpassingen til vårt
lovverk.
2. Etter mangeårig arbeid for dette er arbeidet med prosedyre for
undersøkelse av patellalux. påbegynt og planlagt ferdigstilt 2012.
Målsettingen er sentralregistrering på Dog Web med samme
undersøkelsesmetodikk og gradering som SKK.
3. Det vil bli valpeklasser på de store NKK utst.
Dialogmøte 13.11.11:
Kort resymè fra ES
Protokoll vil også bli lagt ut her.
Det ble varslet en ”Hundens dag” se også punkt 432/11, mer info. om dette
må etterlyses hos NKK.
Linjeannonsen i Hundesport har vi bekreftet at skal fortsette i 2012.
Annonse for ”Norsk Puddelforum” har vi opplevet litt problematisk, p.g.a.

navnelikheten blir det oppfattet som et forum under NPK. Informasjon om at
alle puddelrelatert forum er private står på web’n, likevel opplever vi
sammenblanding. Dette er negativt for klubben da det er kommet reaksjoner
til NPK vedrørende språkbruk og innhold.
425/11

 Gruppene:
- Gruppemøte 4.februar 2012 – påmelding fra Gruppene må purres.
Gruppe Nord:
- Den nye mailadressen fungerer omsider.
Gruppe Vestlandet:
- Konti/penger – Pengene plassert på egen konto som vil betjene
aktiviteter i vest.
- Innhente regnskap og kontoutdrag.
- Utstilling:
Utstillingskomiteen er i gang med forberedelser.
Dommer: Michael Coad, GB
- Andre eiendeler : Avtale om utlevering.
Gruppe Nordenfjeldske :

426/11


-

427/11


-

428/11


-

-

429/11
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-

Gruppe Rogaland:
KLAB:
Tilbud fra NKK om utdannelse av agilitydommere oversendt KLAB og
annonsert på web.
Sunnhetsutvalget:
Oppdretterkonferansen 4.februar 2012
Booke det samme konferanserommet på Best Western Hotel Gardermoen.
Nye avlskrav:
Forslag utarbeidet tilnærmet likt de andre nordiske landene, men vi må ta en
ny vurdering på prcdPRA kravet og fargeregistrering.
Registrering på ”riktig” farge i ”NKK systemet”. Brev til NKK om at vi ønsker at
de kontakter NPK ved omregistrering av farge.
Valpeformidlingen:
Vi har fått noen klager om ”falske” finn.no annonser, dvs. feil opplysninger om
foreldrenes premierings status, umulig å få frem navn på disse, avertert som
godkjent kull av NPK og NKK, samt anonymisert kontaktperson.
I tillegg er det dessverre bekymringsmeldinger om hundeholdet. NPK kan
reagere på uriktige opplysninger, men hundeholdsproblematikken må ivaretas
av Mattilsynet. Dog bør vi holde litt øye med XXs oppdrett og annonser. Saken
er diskutert med NKK.
”Standard”svar valpeforespørsel, se punkt 423/11.
Økonomi:
Fakturering av annonser i PP gjør Karin.

-

430/11

431/11
432/11

433/11

434/11

435/11
436/11
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Besluttet å utarbeide en mal for styrehonorar basert på arbeidsmengde og
ansvar m.h.t. verv. Intensjonen med flat utbetaling til alle var god, men vi ser
nå at det faller meget urettferdig ut. Dermed må avsatte midler til dette, i.h.t.
budsjett, fordeles annerledes. Dette skal legges fram på GF som forslag fra HS.
- Urimelig høye reiseutgifter må dekkes inn på lik linje som andre direkte
utgifter så som porto, rekvisita o.a.
- Disse postene må det sees spesielt på m.h.t. regnskapet og budsjett.
 Puddelposten:
- Ny avtale med Posten, som nå heter Bring er i orden.
- Nr. 1/12 har manusfrist 10. januar 2012.


-

Web’n:
Aktivitetskomitèen:
Julebord 14. desember 2011.
Medlemstreff tirsdag 17. januar -12 og mandag 20.februar -12
Medlemsmøte m/Solveig Olsen og Lisbeth Campbell torsdag
19. januar-12 hos NKK på Bryn. Lokaler er reservert.
- Dogs4All 26.-27.november – det arbeides for fullt med stand, raseparade
m/presentasjon og julebordet.
- Hundens dag 9. juni 2012: Hva kan NPK gjøre, bidra med – dette skal være
landsdekkende og gruppene må med/informeres.
 Utstillingen 2. juni -12:
- Dommer: Lene K. Jackobsen, DK.
- Ringsekretær: Jon Atle Andresen, Sandefjord.
- Skriver: Nina Bekkåsen, Oslo.
- Vi har kontrakt på hallen.
- Premier, status – første møte på nyåret.
- Evnt. et samarbeid med orientalrasene?
- -2013 dommer er klart: Ann Ingram, GB i samarbeid med NKK –
- Hallen og plassen må bookes.
 Lager:
- Ryen: Lagertelling også med Klabs utstyr og rosetter.


-

GF 21. april & valg
Valgkomitèen har begynt sitt arbeid.
Eventuelt:
Neste møte torsdag 15.12.11 (Skype) kl. 1800, eller senere.

Norsk Puddel Klubb
Torsdag 15.12.2011
Kl. 1830-2115
Sted:
Skype
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
SG Stein Glenna
PRJ Per Reidar Johnsen

Saksnr.
437/11

438/11

439/11

440/11

Protokoll

Nr:36/2011

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
post.bravas@yahoo.no
moline.ux@online.no

Referent:
TBF/HS

king.glenna@c2i.net

Ikke møtt
Ikke møtt

per.reidar.johnsen@gmail.com

Til og fra p.g.a. tlf.problem

 Godkjennelse av protokoll:
- Nr. 34/11 godkjent protokoll 34
Arbeidsdokument nr. 35/11 godkjent for utarb. protokoll.
 Inng./utg. post – kommunikasjon:
- Kontaktpersoner hos NKK:
*Formann: TBF
* Valpeformidler: BT
*medlemsregister: HS
- Forslag om gaveab./evntuelt til redusert pris. Godt forslag men avventer til
omleggingen av medlemssystemet er ferdig.
 NKK:
- Tilbud om medlemsadministrasjon mot tilleggskostnad. NPK vil ta hånd
om dette selv.
- Regler for Kennelnavn er sendt ut til høring. Har gitt tilbakemelding
 Gruppene:
Gruppemøte 4. februar 2012:
Rogaland 2 pers
Nord 1-2 pers
Nordenfjeldske purres
Dagsorden for gruppemøte:
1. Kort oppsummering fra møtet i fjor

2. Referat fra gruppenes årsmøter – aktivitetskalender
3. Retningslinjer for gruppene.

1

styremøte

4. Retningslinjer for storcert.

441/11
442/11

443/11
444/11
445/11

446/11
447/11

448/11

449/11

450/11
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Gruppe Nord:
Ny logo er under utarbeidelse, etter mal, sort/hvit og med 2 ringer som
vedtatt på gruppemøte 2010



Gruppe Vestlandet:
- Oppfølging av utstillingskomiteen vedrørende utstillingen
april 2012.
- Feilfakturering av medlemskontingent 2012 (kr.275,-). Det har skjedd en
feil i NKK systemet. Kopi av «for mye betalt + kontonummer» før
tilbakebetaling. Medlemmene det gjelder er kontaktet.



Gruppe Nordenfjeldske:



Gr. Rogaland:

KLAB:
 Sunnhetsutvalget:
- Nye avlskrav. - prcdPRA o.a. ting må vurderes.
- Fargeregistrering: Fler-/tofargede, samt blå og creme må eventuelt
registreres som ikke godkjent farge – vedtak senere møte.
 Valpeformidlingen:
 Økonomi:
- Status regnskap/ budsjett.
 Puddelposten:
- Nr. 1/12 generell manusfrist 10. jan.-12.

Web’n:
 Aktivitetskomitèen:
- Hyggelig julebord på Disen gård 14.12.11
- Neste medlemstreff er tirsdag 17. januar og mandag 20.
februar -12.
- Medlemsmøte m/Solveig Olsen og Lisbeth Campbell torsdag
19. januar -12
- Dogs4All 26.-27. november 2011: – meget bra arrangement gjennomført
med mye ros.
 Utstillingen 2. juni -12:
- Samarbeid med Orientalutst., diskuteres neste møte – hele eller halve
plassen + bobil park m.m. må vurderes.
- Premier, evntuelt samarbeid.
- Hallbest. 2013 kan gjøres allerede nå, det blir lørdag 1. juni.
 Lager:
- Telling: SG og PRJ er lageransvarlig.
 GF 21. april & valg:
- Innkallelse med årsberetning, regnskap, budsjett arbeides med

451/11

 Eventuelt:
Møteplan frem til GF i april 2012 – forslag:
1. Personmøte onsdag 18.01.12
2. Medlemsmøte torsdag 19. januar på NKK kl.18.00
3. Gruppemøte/Oppdretterkonferanse lørdag 4. februar Best Western
Gardermoen kl. 0900-1200/1330-1700.
4. Skypemøte 22.02.12
5. Personmøte 22.03.12
6. Skypemøte 20.04.12
7. Generalforsamling lørdag 21. april på NKK.
Nordisk møte/NKU – spørsmålet om like cacib regler for toy, ble nedstemt i NKU med
1 for, 1 avstår og 3 imot. Ingen av de nasjonale kennelklubbene har svart, men vi tar
det opp igjen på neste Nordiske Puddelkonferanse.
For oppføring på mestvinnerlista ble det vedtatt at det kreves minimum 3
poenggivende resultat.
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