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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 18.01.2012 

Kl. 1830-2230 
PROTOKOLL Nr:37/2012 

Sted: 

Gjerdrum 

Møteleder/innkalt av: 

TBF 

Referent: 

TBF/HS 

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 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

post.bravas@yahoo.no 

moline.ux@online.no  

king.glenna@c2i.net 

per.reidar.johnsen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

Ikke møtt 

 
   

Saksnr.  

452/12  Godkjennelse protokoll:  nr.35 og 36/11, godkjent  

453/12  Inng./utg. post – kommunikasjon 

a) Postavtale: Gammel videreforsendelse-avtale oppsagt. 

b) Blindeforbundet, positiv tilbakemelding vedrørende  vår henvendelse om 

puddelblandinger i deres kalender. 

c) Mail fra XX 14.12.11+10.01.12  Gjennomgått. 

Uttrykt mistillitt på grubnn av spørsmål om habilitet og lekkasje.  

d) Mail fra XX 10.01.12 + purring 13.01.12 – Bekreftet mottatt 13.01.12: Krav om 

”rettelse” i vår styreprotokoll nr. 34.  

1. Endring av styreprotokoller har ikke tilbakevirkende kraft og kan heller ikke 

”rettes”/påvirkes av utenforstående. 

2. Vedtaket var enstemmig vedtatt av beslutningsdyktig styre innkludert  

begge vara. 

e) Mail fra XX nr. 2, 17.01.12: 

1. Man kan ikke ”ombestemme” seg 2 mnd. etter at vedtak er fattet og 

gjennomført. 

2. Det var ingen innvendinger eller ønske om protokollføring i saken.  

f) Kopi av politianmeldelse fra XX mot xx og xx er mottatt 18.01.12. 

454/12  NKK: 

Rasespesifikke dommeranvisninger, dette diskuteres med spesialdommere 3 stk. 

og tilbakemelding sendes NKK. 

Møte med NKK fredag 20.01.2012 

455/12  Gruppene: 

Gr.møte 4.febr. 0900-1200: Møterom: Lofoten 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:king.glenna@c2i.net
mailto:per.reidar.johnsen@gmail.com
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Endelig dagsorden som under sendes ut til gruppene. 

Dagsorden:  

1. Kort oppsummering fra møtet i fjor  
2. Referat fra gruppenes årsmøter – aktivitetskalender  
3. Retningslinjer for gruppene. 

Forslag fra Rogaland under sak 3: 

a) Endring av frist for årsmøte for gruppene til innen «dead line» PP nr 2. 

b) Forhåndsavtale av likt sideantall når gruppene lager referat fra utstilling.  
4. Retningslinjer for storcert. 

Gr. Nord: Diane Nikolaisen. 

Gr. Vestlandet:  

Gr. Nordenfjeldske: Anne Lise Toresen og Martina Pallokat.  

Gr. Rogaland: Elisabeth Moody og Siril Fylkesnes.   
456/12  KLAB:   

Info. til årsberetningen purres. 

457/12  Sunnhetsutvalget: 

Info. til årsberetningen mottatt. 

458/12  Valpeformidlingen:  

Bente lager noen linjer til årsberetningen. 

459/12  Økonomi: 

Status regnskap/ budsjett er under arbeid. 

Fakturering / rest bilag. 

460/12  Puddelposten: 

 Nr. 1/12 generell manusfrist 10. jan.-12, ellers 1.febr. p.g.a. lovene og GF. 

 Presentasjon av kandidater på valg. 

 Gratulasjon til Fidel med oppdretterprisen. 

 Beste Bim presentasjon etter forslag fra redaksjonen, har vi dessverre ikke plass til 

da nytt av året NKK’s rasevinner må prioriteres.   

461/12  Web’n:   

Slette kontaktinfo.  om medl.skap, det blir dobbelt opp, de som har problem med 

innmelding kontakter vår kontaktadr. uansett. Oppfordring til innmelding (med 

liten forklaring) på nett omskrives. 

 

Websiden vår er gammel med ufunksjonelle løsninger og det er tungvint og tar alt 

for lang tid å oppdatere. 

 

Undersøker eksternt om oppgradering av sidene og innhenter priser. Vi har ventet 

lenge på NKK’s skisserte tilbud, men kan ikke vente lenger. Kostnader for dette må 

det også tas høyde for i neste års budsjett. 

 

462/12 

 

 Aktivitetskomitèen: 

 Det har skjedd mye i året som gikk, se aktivitetskalender for 2011. 
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Bl.a. har 68 ekvipasjer vært med i hundesprinten, komitèen har eget avsnitt i 

årsberetningen. NPK har gjennomsnittlig hatt 2,5 aktivitet pr. mnd. – dette er 

mange sammenlignet med de fleste andre klubber. 

 Mye er også planlagt for 2012 (se ny aktivitetskalender for 2012) bl.a.: 

1. Medlemstreff: 

Mandag 20. februar 

Torsdag 15. mars 

Tirsdag 17. april 

Onsdag 23. april 

2. Medlemsmøte med Solveig Olsen og Lisbeth Campbell 19. januar  kl 18.00 i 

NKKs lokaler. Sjokoladekake, rundstykker og ostekake + kaffe og brus 

463/12  Utstillingen 2. juni-12: 
- Annonse & dommerpresentasjon inn i PP. 
- Påmeldingsfrist: 02.05.2012 - Påmeldingsfrist utsatt: 16.05.2012 
- Priser: web: kr 350, kr 150 (valp)  - manuell/utsatt: kr 380, 180 (valp) 
- Kontaktperson: Hjørdis Sævareid - puddel@klubb.nkk.no 

464/12  Lager: 

- Telling: SG og PRJ er lageransvarlige juni 

- Karin overtar – sp. viktig med rosetter for ny bestilling. 

465/12  GF 21. april & valg: 

- Innkallelse med årsberetning, regnskap, budsjett etc. – er snart ferdig. 

- Presentasjon kandidater på valg, svar fra nesten alle. 

- Valg: Arbeides med utforming av stemmeseddel. 

- Styrets forslag til styregodtgjørelse utarbeides i.h.t. til budsjett. 

- Bestille Mestvinnerkrus. 

- Ny lovnormal fra NKK vedtatt på årets RS og våre lover må justeres etter denne. 

466/12  Eventuelt: 

A) Møteplan 2012 frem til GF i april 2012: 

1. Gruppemøte & oppdr.konferanse 4. februar G’moen. 

2. Skypemøte onsdag 22. februar. 

3. Personmøte torsdag 29. mars hos Elisabeth. 

4. Skypemøte  fredag 20. april. 

5. Generalforsamling lørdag 21. april på NKK. 

6. Nordisk Puddelkonf. 20.&21. oktober må begynne forberedelser. 

B) Puddel-/valpehefter – det må bestilles flere. I den forbindelse etterlyses 

originaltegningene klubben kjøpte av Maud. Bente ber Stein etterlyse dette da han 

var formann da dette kjøpet ble gjennomført. 

C) Medlemslister ble sjekket for nye medlemmer. Dette vil heretter bli fast punkt da 
NKK ikke sender ut slik som tidligere. Tidligere medlem XX meldte seg ut i aug.-11 
og har meldt seg inn igjen i januar -12. 
NPK er allerede skadelidende av all den turbulens og uro XX har forårsaket. Med 
massive, negative og subjektive ytringer, så vel skriftlig til klubbens styre samt i 
diverse offentlige og private fora, kan dagens styre ikke se at hennes medlemskap 
vil gagne klubben. 
I håp om å oppnå ro i klubbmiljøet er NPKs styre av den oppfatning at det på 

bakgrunn av ovennevnte forhold er riktig å avvise hennes ønske om medlemskap.  

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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Vedtak: Medlemskap avvises og brev til XX sendes.  
 MEDLEMSKAP  
§ 4 Medlemskap  

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som 

antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.  

Vedtaket kan ankes til NKKs Apellutvalg. 

D) Finn.no annonsen må følges opp/oppdateres. Klubben har betalt mye for denne og 

den må fremstå aktuell. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 26.01.2012 

Kl. 1800-1900 
PROTOKOLL Nr:38/2012 

Sted: 

Skype (hastemøte) 

Møteleder/innkalt av: 

Elisa 

Referent: 

TBF/HS 

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 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

post.bravas@yahoo.no 

moline.ux@online.no  

king.glenna@c2i.net 

per.reidar.johnsen@gmail.com  

 

 

 

 

 

Ikke svart 

 

 

Ikke svart 

Ikke svart 

 
   

Saksnr.  

467/12  Godkjennelse protokoll:  

- Arbeidsdokument 37 godkjent for utarbeidelse av protokoll. 

468/12  Inng./utg. post – oppfølging: 

1. Svarbrev vedrørende medlemsskap, ref. sak 466 godkjent og sendes ut. 

2. Svar pr. mail på dagens mailhenvendelser fra XX med enighet om tekst som 

sendes ut.  
 

469/12  Sunnhetsutvalget/Valpeformidling: 

Det har vært en misforståelse i tolkningen av avlskravene på storpuddel og 

ordlyden er ikke helt optimal. Dette skal rettes opp, samtidig som revidering 

av avlskravene i sin helhet. 

Oppdretterkonferansen i år vil i hovedsak gå ut på foredrag av veterinær 

Kristin Wear Prestrud om Bærekraftig hundeavl. I tillegg regner vi med litt 

spørsmål og diskusjon. Vi skriver opp forslag som kommer inn og håper på god 

diskusjon. 

470/12 Eventuelt: 

Tidligere møteplan som tidligere avtalt (Protokoll 37) 

 

 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
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mailto:per.reidar.johnsen@gmail.com
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 22.02.2012 

Kl. 1800-2100 
Protokoll Nr:39/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF               HS ringer opp 

Referent: 

TBF/HS 

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 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

post.bravas@yahoo.no 

moline.ux@online.no  

king.glenna@c2i.net 

per.reidar.johnsen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke møtt 

Ikke møtt 

 
   

Saksnr.  

471/12  Godkjennelse protokoll:  

- Arbeidsdokument 38 for utarbeidelse av protokoll, godkjent. 

- Protokoll 37, godkjent – legges ut på web. 

472/12  Inng./utg. post: 

- Henvendelse vedr. oppfølging  Emaljehypoplasi, dette er bemerket i dokument 

”rasespesifikke dommeranvisninger fra NKK”. 

- Forslag til tema neste medlemsmøte, ”Hunden i ringen”. 

- Rette opp info. Gule sider, o.a. info. Sider - i orden 

- Spørsmål vedr. registrering fra russisk oppdretter, besvart. 

- Brev fra Politiet om at hele styret er anmeldt av Aina Tonerud, for dokumentfalsk, 

diverse. Saken er oversendt Konfliktrådet – bedt om behandling i Oslo - avventer 

innkalling. 

- Skal Klubbmailen gå til hele styret med vara? Tas opp på neste møte når alle er 

tilstede, se også vedtak møte 37 sak.nr. 453/12. 

- Spørsmål fra Finland vedr. stamtavlen til storpuddel  ”Lavinia”- stamtavle 

oversendes. 

473/12  NKK: 

- Oppsummering møte med NKK fredag 20. jan. Gjennomgang av Styrets 

håndtering/ saksbehandling i disiplinærsaken. Styret fikk aksept for sin 

behandling. 

- Innmeldelser, medlemslister og Arra – funksjon: fremdeles IT problemer hos NKK 

som vanskeliggjør arbeidet. 

474/12  Gruppene: 

- Oppsummering  Gruppemøte 4.februar: Meget konstruktivt og hyggelig møte.  

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:king.glenna@c2i.net
mailto:per.reidar.johnsen@gmail.com
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- Se protokoll på web. 

Gruppe Nord: 

Gruppe Vestlandet: 

Status utstillingen 14. april – i rute. Bestille overnatting og dommermiddag. 

Feilfakturering medl.avg. fra NKK, er ordnet opp i. 

Gruppe Nordenfjeldske: 

Ny styresammensetning, notert og satt inn på web.  

Gruppe Rogaland:  
475/12  KLAB:   

- Forslag til nye Mestvinnerregler Agility, oversendes KLAB v/leder Birgit Husom og 

ber dem behandle det internt først og komme tilbake til HS. 

476/12  Sunnhetsutvalget: 

- Nye avlskrav – må bearbeidelse videre og må også tas opp på Nordisk 

Puddelkonferanse 

- Oppsummering Oppdretterkonferansen 4. febr. – referat til PP 2/12. 

477/12  Valpeformidlingen:  

- Forespørsler, mange – finn besvares av HS og de andre tar BT. 

- Status finn.no siden til NPK, fungerer bra nå. 

- Valpehefter bestilles, eventuelt ny forside med pudler i alle farger – arbeides med 

til neste bestilling. 

- Originaltegningene fra Maud – SG finner ut av dette - tas opp igjen neste møte. 

478/12  Økonomi: 

- Revisjon, alle bilag oversendt revisor og revisjonsrapport deles ut på GF. 

- Fakturering for PP1/12 – Karin/redaksjon. Er à jour med purringer på 2011. 

- Grasrotandel, sjekkes igjen – reglene gjennomgås. 

479/12  Puddelposten: 

 -     Nr. 1/12 generell gjennomgang. 

 -     Manusfrist 2/12 er 15. april 

480/12  Web’n: 

              Ny versjon Emaljehypoplasi attest lagt ut. 

Innholdet på nettsidene skal gjennomgås i.f.m. oppgradering av programvare. 

Oppgavene/sidene fordeles på flere. Avsatt investering til web skal godkjennes 

på GF. 

481/12  Aktivitetskomitèen: 

- Ny aktivitetsplan 2012 (også inn på web). 

- Nye medlemmer i komitèen er Ylva Freed og Silje Stenberg med hovedansvar for 

klippe-/pelsstellkursene hos Edgar og Heidi 

482/12  Utstillingen 2. juni-12:  
- Rosettbestilling, se telleliste fra Karin – neste møte. 
- Andre premier, status: Har glass. 
- Evntuelt samarbeid om plassen/kiosk/rigging/parkering m.m. 
- Fotograf og referent, neste møte. 
- Circuit 2015  i september i.f.m. med Europautstillingen: NPK har bestilt 3 ringer i 

Samarbeidsprosjeket om leie av Letohallen. 



 

3 
 

483/12  Lager: 

- Telling: Karin har talt opp rosetter, – hva med resten? Sende mail Birgit vedr. 

- Lydighetsutstyret (opptelling). 

484/12  GF 21. april: 

- Gjennomgått årsberetning, regnskap & budsjett, godkjent. 

- Gjennomgått stemmeseddel, godkjent. 

- Fordeling av avsatt beløp til styregodtgjørelse diskuteres i.h.t. til budsjett, 

utsettes til etter evnt. vedtak på GF. 

- Bestille Mestvinnerkrus, 14 stk i.h.t. Årsberetningen. 

485/12  Medlemslister/nye medlemmer: 
Listen gjennomgått, stadig jevn strøm – pr. d.d. 16 nye i 2012. 

486/12  Eventuelt: 

- Neste møte er personmøte torsdag 29. mars hos Elisabeth kl. 1900. 

- Skypemøte  fredag 20. april. 

-  Generalforsamling lørdag 21. april i NKKs møtelokale, 

med påfølgende kort HS møte og konstituering av nytt styre. 

- Nordisk Puddelkonferanse 20. & 21. oktober. 

- NMHK utst. Palmehelgen 2012 Rogaland, ikke mottatt noen søknad i.h.t. til liste 

og kan derfor ikke godkjennes så sent, fristene må overholdes – svar. Uansett 

avholdes denne utstillingen med pudler begge dager i.h.t annonse,  hvordan det 

er blitt ordnet er ukjent.  
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 03.04.2012 

Kl. 1800-2130 
Protokoll Nr: 40/2012 

Sted: 

Hos Elisa 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

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 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

post.bravas@yahoo.no 

moline.ux@online.no  

king.glenna@c2i.net 

per.reidar.johnsen@gmail.com  

 

 

 

 

 

Ikke møtt 

 

 

Ikke møtt 

 
   

Saksnr.  

487/12  Godkjennelse protokoll:   

- Protokoll 38 - godkjent. 

- Protokoll 39 - godkjent. 

488/12  Inng./utg. post: 

- www.allehunderaser.com, info. sendes de slik at siden deres kan bli 

bedre/mer korrekt. 

- Konfliktrådet  29. mars vedrørende Politianmeldelse:  

Avtale 

”Partene er svært uenige, men ønsker å bilegge konfliktene. Derfor vil all 

kommunikasjon i fremtiden foregå på en saklig måte. På neste møte, den 3. 

april, vil man komme med informasjon angående varamennenes manglende 

underskrift. Man ser dermed denne saken som avsluttet”. 

Protokolltilførsel referert til protokoll 34 sak 408/11 punkt 1-6 hvor alle til 

stede sa seg enig i disiplinærvedtak mot  XX, samt utsendelse av brev med 

alles underskrift. 

Protokoll 35 sak 422/11 protokoll 34 er utsendt alle styremedlemmer med 

vara og godkjent av disse. 

Brev med disiplinær reaksjon ble signert av fulltallig styre og deretter 

videresendt varamenn for deres underskrift etter avtale. Brev med sign. ble 

vedtatt utsendt XX for å unngå ytterligere forsinkelse.  

Etter dette møtet har dessverre ingen av varamennene  møtt til noen innkalte 

styremøter. Retur av brev med deres signatur har uteblitt; SG valgte etter 2 

mnd. å ombestemme seg.  

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:king.glenna@c2i.net
mailto:per.reidar.johnsen@gmail.com
http://www.allehunderaser.com/
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PRJ har muntlig lovet å signere, men har etter å ha hatt brevet  i hende over 

lengre tid, kun returnert brevet uten sin signatur og uten noen bemerkning.   

Da den disiplinære reaksjon har full styreoppslutning  er det ingen tvil om 

vedtaket.  Styret beklager likevel bruk av sign mht varamennene, men vil 

understreke at dette ble gjort i god tro da de ved beslutningstidspunktet var 

enige med resten av styret. 

- Mottatt foresp. fra medlem om repr. fra HS kan møte i Konfliktrådet  som 

”støtteperson”. Godkjent da støtteperson ikke skal føre ordet, men være 

nettopp det: støtte. 

- Skal Klubbmailen gå til hele styret med vara? Dette får vi ta opp på første 

styremøte etter at GF er avholdt og valget gjennomført. 

489/12  NKK: 

- Europautstillingen, tilbud om plass i Messehallen Lillestrøm på kveldstid. 

Dette blir for slitsomt både for folk og hunder og vi går for tilbudet om 

Letohallen. 

- ”Sjokkmail”, det er tydeligvis problemer og turbulens i NKK, til orientering. 

- Oppfølging /info. til NKK etter møtet 20. jan. og den videre utviklingen. 

- Funksjon medl.lister/Arra. Dette går mye bedre, men ennå ikke 100%. 

490/12  Gruppene: 

       Gruppe Nord:  - 

       Utstillingskomite for Vestlandet: 

       -  Status utstillingen 14. april, 57 påmeldte. 

       -  Status feilfakturering (Arra feil) medl.avg. 2011&12  

                      – dette er endelig ferdig og kan avsluttes. 

       Gruppe Nordenfjeldske :  - 

       Gruppe Rogaland:  - 
491/12  KLAB: 

- Forslag til forenkling Mestvinnerregler Agility - Godkjent. 

- Forslag til endring kriterier for Mestvinnerregler Lydighet – Godkjent. 

- MH (mentalbekrivelse hund) for puddel. Dette var omfattende og må leses 

bedre igjennom av alle før vi kan komme med noen uttalelse. 

492/12  Sunnhetsutvalget: 

- Søknad hvit parring – purres. 

               Spørsmål vedrørende  entropion og distichiasis – purres. 

493/12  Valpeformidlingen:  

- Status finn.no siden; denne har falt ut innimellom og vi sjekker opp med finn 

hva som har skjedd. Vedtatt å bytte bilde til det som er på banneren. 

- Valpehefter: Rette opp de sidene som må fornyes før det bestilles nye. 

- Originaltegningene fra Maud har fremdeles ikke kommet til rette og Stein tar 

direkte kontakt med Maud for hjelp til å spore disse. De er viktige for klubben 

og representerer mye penger. 

494/12  Økonomi: 

- Revisjonsrapport, kopieres opp til GF. 

- Fakturering for PP1/12 – Karin/redaksjon tar kontakt. 
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- Grasrotandel, sjekke med lotteritilsynet om vi kvalifiserer. 

495/12  Puddelposten: 

- Manusfrist 2/12 er 20. april + 14 dager for HS&GF stoff  . 

- Feil/mangel mestv. SAR rettes opp, både i PP og protokollføres på GF. 

496/12  Web’n:  

-       Status oppgradering av programvare, dette er det arbeidet med.  

                    Avventer vedtak på GF. 

       -       Clubwinner Show 20.05. i.f.m. WW er annonsert. 

497/12  Aktivitetskomitèen: 

498/12  Utstillingen 2. juni-12:  
- Rosettbestilling, se telleliste fra Karin – hun påtar seg også bestille 

supplerende til denne utst. juni 2012. 
- Andre premier, status: har glass. 
- Evnt. samarbeid om plassen/kiosk/rigging/parkering m.m. – dette ble ikke 

mulig i år – p.g.a. at uteplassen allerede var utleiet til idrettsarr., men de er 
interessert igjen til neste år. 

- Fotograf , forslag?  Referent, foresp. Anne M. 
- Circuit 2015  i september i.f.m. med Europavinnerutst.  Letohallen, vedtatt – 

gunstig pris, nærmere info. og bekreftelse kommer.  

499/12  Lager: 

- Telling; Karin har talt opp rosetter, Klab har talt opp sitt og vi har listen fra 

Stein fra i fjor – sendt over separat. 

500/12  GF 21. april: 

- Bestilling mestvinnerkrus, 14 stk. er gjort og deles ut på GF. 

501/12  Medlemslister/nye medlemmer: 
- Gjennomgått listen - Nye medlemmer: 

 12 i jan, 7 i febr, 14 i mars og hittil 1 i april. 

- Sjekke igjen hvem som er æresmedlem og hvem som har fått hederstegn. 
502/12  Eventuelt: 

- Neste møte er Skypemøte  fredag 20. april. 

- Generalforsamling lørdag 21. april i NKKs møtelokale, 

              med påfølgende kort HS møte og konstituering av nytt styre. 

- Nordisk Puddelkonferanse 20.&21. oktober. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Fredag 20.04.2012 

Kl. 1800-1930 
Protokoll Nr:41/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

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 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

post.bravas@yahoo.no 

moline.ux@online.no  

king.glenna@c2i.net 

per.reidar.johnsen@gmail.com  

 

 

 

 

 

Ikke svar 

 

 

Meldt avbud 

Ikke svar 

 
   

Saksnr.  

503/12  Godkjennelse protokoll:   

- Arbeidsdokument  40 til godkjenning  for utarbeidelse av protokoll. 

504/12  Inng./utg. post: 

- Oppfølging  etter møte Konfliktrådet  29. mars. 

- Mottatt sterke mails ang. navn i protokollen.  Selve saken er ikke kommentert. 

Styret anser en politianmeldelse som alvorlig og krever at begge parters navn 

fremkommer. 

505/12  NKK: 

- Utarbeide forslag svarbrev til NKK Appellutvalget vedr. XX. 

Se også sak 489/12. 

506/12  Gruppene: 

         -    Utstillingskomiteen Vestlandet; Oppsummering etter utst. 14. april;  

               vellykket  og godt arrangert – referat til PP skrives av Anne M. i redaksjonen. 

507/12  Sunnhetsutvalget: 

- Spalte PP, avventer evnt. manus. 

508/12  Aktivitetskomitèen: 

- Oppdatert aktivitetsplan er lagt ut. 

509/12  Generalforsamlingen 21.ds.  

Gjennomgang av agenda og fordeling av ansvarsområder. 

510/12  Eventuelt: 

- Generalforsamling lørdag 21. april i NKK’ møtelokale, 

med påfølgende kort HS møte og konstituering av nytt styre. 

Samt sette dato for Utstillingsmøte og møtedatoer frem til sommeren. 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Lørdag 21.04.2012 

Kl. 1345-1415 
Protokoll Nr:42/2012 

Sted: 

NKKs lokaler, Bryn 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH  Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no  

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  Utf. 

511/12 Konstituering;   

Leder:   Tone Bekkåsen Fischer 

Nestleder:   Elisabeth Sørenssen 

Styremedlem:  Hjørdis Sævareid (sekretær) 

Styremedlem:  Ida Myrer Stø (kasserer) 

Styremedlem:  Bente Tyrholm  

Varamedlem:  Ylva Freed 

Varamedlem:  Thore Holme 

 

512/12 Brønnøysund; 

Nye papirer underskrevet og sendes inn. 

 

ES 

513/12 Neste møte; 

Torsdag 10. mai -12  kl.1800  hos Tone. 

 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 10.05.2012 

Kl. 1800-2230 
Protokoll Nr:43/2012 

Sted: 

Hos Tone 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

Meldt avbud  

 
   

Saksnr.  

514/12  Godkjennelse protokoll: 

 Protokoll 40, 41 og 42 godkjent. 

 Taushetserklæringer, underskrevet av nytt styremedlem og begge 

varamedlemmer. 

515/12  Inng./utg. post: 

 Spørsmål vedrørende parti-/phantom fargede pudler – svar utarbeides og sendes. 

516/12  NKK: 

 Appellutvalget:  Oversende underskrevet protokoll fra GF 2012 og andre viktige 

vedlegg.  

 Nye lover til godkjenning sendes NKK med tillegg om æresmedlemskap og 

hederstegn. 

 Møte med Region Oslo/Akershus 3. mai – kort orientering.  

517/12  Gruppene: 

 Gruppe Nord – Ny logo til godkjenning,  veldig fin og helt i tråd med retningslinjer 

vedtatt på Gruppemøtet. Godkjent av NPK HS, men gi beskjed om at de må sjekke 

eventuell  copyright for tegningen før den tas i bruk. 

 Gruppe Vestlandet  - Henvendelse fra Utstillingskomitèen vedr. neste års utstilling. 

Komitèen med samme sammensetning fortsetter arbeidet mot 6.april 2013. 

Arbeider med å finne passende dommer. 

 Gruppe Nordenfjeldske – Gruppen ønsker egen valpeformidling for sitt distrikt. HS 

minner om at disse også må stå på hovedklubbens valpeliste. 

 Gruppe Rogaland  - 
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518/12  Sunnhetsutvalget: 

Nye krefter er klare til å ta fatt på oppdrag for Sunnhetsutvalget.  Flere av disse er 

fagpersoner med god innsikt i genetikk og helse: 

 Helen Skog Tronvold, Bioingeniør 

 Ida Myhrer Stø, Genetiker 

 Ylva Freed, Agronom – husdyrfag 

 Karin Westereng, Veterinærstudent 

Viktig å få på plass fornying og presisering av mandat/retningslinjer. 

519/12  Aktivitetskomitèen: 

 Vurdering av høstens kursvirksomhet. Dette må gjøres på bakgrunn av de kursene 

som har vært avholdt og listen justeres etter behov. Vi bør ha tilnærmet fulle kurs, 

ellers må vi minske kursaktiviteten. 

 Det ble vedtatt at bindende forhåndspåmelding skal gjelde. 

 Stand på Dogs4All, vedtatt samme str. som i fjor. 

520/12  Generalforsamlingen 21.april: 

 Gjennomføring av vedtak, ok – se protokoll. 

 Oppsummering blir en grei GF med god stemning og hyggelige tilbakemeldinger. 

521/12  KLAB: 

 MH mal til godkjenning, denne er omfattende – vi ser på og utarbeidet svar forslag 

på neste møte. 

 Nytt medlem: Mette Dahl med ansvarsområde jakt og bruks  

(sammen med Ann-Merethe Rønning) – til orientering. 

522/12  Puddelposten: 

               PP2/12, trykkes, beg. neste uke – før 17. mai.  

               Forslag om fb side, her takker vi pent nei takk i første omgang, p.g.a. for vanskelig  

               å administrere. 

523/12  Web’n: 

Fremdrift oppgradering av programvare. Saken ble godkjent på GF. Det har vært 

møte med webdesigner-firma. Fått faktura på oppstart av arbeidet. Venter på 

forslag på utforming. 

Arbeider med forslag til forbedring av www.allehunderaser.com  

524/12  Valpeformidlingen: 

 Valpeheftene – fornying av sider - spesielt informasjon om klipp og nytt 

premierings system. 

525/12  Økonomi: 
 Status undersøkelse om mulighet for grasrotandel, sluttføres. 

526/12  Æresmedl./kontra hederstegn, oppsummering: 

              Æresmedlem: Solveig Olsen 

              Hederstegn: Hege Sitje Fjeldstad, Jørn Bereng, Astrid Giercksky, Solveig Næss og  

              Margareth Vear. 

527/12  Originaltegningen fra Maud: 

 Ref. sak 493/12 – oppfølging. Disse ble laget i 2006 til 50 års jubilèet. SG hadde 

oppdraget, men har ikke funnet de. Han lovet at han skulle jobbe videre med saken 

da dette var under hans periode som formann. Avtalt, levert og betalt under ham. 

  

http://www.allehunderaser.com/
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528/12  Nordisk Puddelkonferanse  20.&21.okt. 2012 
 Bestille konferanserom.  

529/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

         Jevnt tilsig av nye medlemmer. 

530/12  Hovedutstillingen 2. juni 2012: 

Intern arbeidsliste gjennomgått. 

531/12  Eventuelt: 

              Møtedatoer fremover: 21. mai og 30. mai Skype om utstillingen. 

              REC møte 17. november i Geneve. 

              Etterlyste mestvinnerkurs fra 2007+8 Agility; ikke svar fra tidligere styre derfor     

              bestilt nye som utsendes direkte av Premiemagasinet. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 21.05.2012 

Kl. 1800-2000 
Protokoll Nr:44/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  Utf. 

532/12  Godkjennelse protokoll;   

              Gjennomgått arbeidsdokument 43 for protokollutarbeidelse,    

              godkjennelse av protokoll gjøres på mail. 

 

 

533/12  Inng./utg. post; 

               Foresp. om harlekin puddel, svar sendt. 

              Portis kontra storpuddel, svar sendt. 

 

 

534/12  NKK; 

              Høring om kupering, svar sendt. 

 

535/12  Gruppene; 

              Gr. Nord – ny logo, avventer copyright svar. 

              Vestlandet  - utst. 6. april 2013, avventer dommerforslag/valg. 
              Gr. Nordenfjeldske  

              Gr. Rogaland 

 

 

 

 

 

536/12  Sunnhetsutvalget; 

              Anne Lise Toresen ønsker å trekke seg. Etter hun igjen ble valgt som 

              leder av Gr. Nordenfjeldske så strekker ikke tiden hennes til. 

              Ny sammensetning blir: koordinator/leder = Ida Myrer Stø.   

              Medlemmer: Ylva Freed, Karin Westereng og Helen Skog Tronvold.   

              Konsulenter de samme som før. Sende over tidligere  

              mandat / retningslinjer og organisasjonskart for oppdatering /  

              revidering til nye SU. 

 

 

 

 

 

 

537/12  Aktivitetskomitèen; 

              Handlerkurs m/Edgar, avholdt 26./27. mai. 

              Sette kontaktpersoner på aktivitetsplanen. 
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538/12  KLAB; 

              MH mal, må tas etter utstillingen. 

 

539/12  Puddelposten; 

              Nr. 3/12 = avlsnummeret. Manusfrist: 1. aug. 2012.  

 

540/12  Web’n; 

              Fremdrift oppgradering av programvare, må også tas etter   

              utstillingen. 

 

541/12  Valpeformidlingen; 

              Valpeheftene – fornying av sider, må ferdigstilles rett etter   

               utstillingen. 

               Fornying av puddelomtalen for finn.no siden. 

 

542/12  Økonomi; 
              Undersøkt regler og mulighet for grasrotandel. Søknad til 
              Brønnøysund om tillatelse fra Lotteritilsynet er sendt. 

 

 

 

543/12  Æresmedlemsskap;  

              Tas opp igjen etter utstillingen. 

 

544/12  Originaltegningene fra Maud: 

              Ref. sak 493/12 & 527/12 – dette må vi holde tak i,  

              tas opp igjen etter utst. 

 

 

545/12  Nordisk Puddelkonferanse  20.&21.okt. 2012: 
              Fortsetter arbeidet etter utstillingen 

 

546/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

              Jan. :26 – Febr.:10 – Mars:16 – April:12 - Mai:8 stk.  

              = 72 så langt, veldig bra! 

 

547/12  Hovedutstillingen 2. juni 2012:= dagens hovedsak igjen. 

              Se vedlagte Arbeidsliste for utstilling, gjennomgått og vi fikk satt  

              navn på ansvarlig for de siste arbeidsoppgavene. 

              Sette opp eget salgsbord for de som vil selge egne ting,  

              kun hobbybasert virksomhet. 

 

548/12  Eventuelt; 

              Neste møte Skype 30. mai 2012 kl. 1800. 

              REC møte 17. november i Geneve. 

              Mestvinnerkurs fra 2007+8 & Beste Sar toy 2011,  

              sendt vinnere og bekreftet mottatt. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 30.05.2012 

Kl. 1800-2000 
Protokoll Nr:45/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH  Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no  

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 

Meldt forfall 

Meldt forfall 

 

 

 
   

Saksnr.  Utf. 

549/12 Utstillings arbeidsliste; 

Eneste sak på møtet var en detaljert gjennomgåelse av vår 3 siders sjekkliste 

før utstillingen og plassering av resterende oppgaver. 

Denne listen er kun styret/utstillingskomitèen sitt arbeidsdokument og har 

ingen allmenn interesse. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 28.06.2012 

Kl. 1800-2200 
Protokoll 46 Nr:46/2012 

Sted: 

Hos Tone 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

 
   

Saksnr.  

550/12  Godkjennelse protokoll   

- Protokoll 44 & 45 godkjent. 

551/12  Inng./utg. post 

- Postens videreforsendelses avtale – er fornyet til des.-12 

- Bekymringsmelding nr. 1 - vedr. miljø og Fb diskusjoner.  

- Bekymringsmelding nr. 2 – vedr. sjikane av medlemmer og HS.  

- Brev fra xx. 

                     Sender svar på alle tre henvendelsene 

  

- Brev til medlemmer som bevist driver doodle avl.  

- Siste revidering og godkjennelse av klubbens retningslinjer: 

 Grupper: Godkjent 

 Redaksjonen: Godkjent 

 Valgkommiteen: Godkjent 

 Web: Under arbeid pga ny webside 

 Storcert GF sak: Godkjent 

 Sunnhetsutvalget: Under arbeid pga ny sammensetning 

  

552/12  NKK: 

- Tydeliggjøring av begrepene benkeforslag/endringsforslag som følger: 

Lovlig innsendte forslag til GF skal stemmes over. Det kan 

gjøres endringer /tillegg  gjennom diskusjon så lenge det klart 

omhandler samme sak. 

- Mottatt regler Raseforvaltning til orientering. Her står det under 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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Oppgaver: ”Påse at klubben inklusiv evt. Avlsråd, handler i samsvar med 

FCI standard for rasen”. 

553/12  Gruppene: 

- Henvendelse vedr. Ungdomsgruppe. Svar om vi har notert at de har 

opprettet FB gruppe, positivt og evt. en fin begynnelse til en eventuell 

egen gruppe. Skal dette etableres må det gjøres på like linje med de andre 

gruppene og de bør ha tilsvarende regler/retningslinjer som Gruppene 

med styre, regnskap og aktivitetsplan etc. 

 Gruppe Nord – avventer p.g.a. at de undersøker vedr. evt. copyright på 

tegningen i innsendt forslag. 

 Vestlandet – dommer til utstillingen 6. april 2013, sjekke med NKK om mulig 

samarbeid. 

 Gruppe Nordenfjeldske – valpeformidlingen må være i tråd med 

hovedklubben. 

 Gruppe Rogaland  - mottatt utstillings annonse til web. 

554/12  Sunnhetsutvalget: 

- Ny sammensetning og revidert/oppdatert versjon av mandat med 

organisasjonskart på SU sine sider i PP og på web. 

                     + presentasjon av medlemmene. 

- Spalte PP 3/12 – avlsnummeret 

 

555/12 

 Aktivitetskomitèen: 

- Vurdering av høstens kursvirksomhet. 

- Oppgradering av aktivitetsplanen med kontaktpersoner (ref. 

punkt537/12). 

- Stand på Dogs4All bekreftet – begynne arbeidet med bemanning 

(bemanningskjema med tider), raseparade (deltagerskjema med hunder 

str., klipp, farger og bruksområder) + julebordet (søke NKK om tillatelse).                                                                                   

556/12  Finn.no 

- Oppgradering av klubb-/raseinformasjon er i orden. 

- Valpeformidler svarer på henvendelser. 

557/12  KLAB: 

- Forslag MH mal gjennomgått. Godkjent.  

558/12  Puddelposten: 

- Manusfrist generell 1. aug. – HS +14 dager. 

- PP nr.3: Manusfrist: 1.august (+ 14 dager for Styret) og følgende 

innhold skal være med:  

 

 Lederen har ordet + Redaktør har ordet 

 Invitasjon til felles juleannonse i Hundesport. 

 Invitasjon til Juleannonser i PP4 
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 Hannhundlisten fra SU 

 Avlsretningslinjene, med justering 

 Referat fra Hovedutstillingen  

 Gruppene- KLAB- SU- og Aktivitetskomitèens faste spalter. 

 PP nr.3:Utgivelsesdato: ca. 15.september.  
559/12  Web’n: 

-Oppgradering av programvare WebTotal, startpakke er     betalt. 

-Lover og retningslinjer inn på web’n når vi får den nye siden opp. 

560/12  Valpeformidlingen: 

- Valpeheftene – fornying av sider: 

                      Premiesystemet og litt om utstilling, deretter trykking. 

- Totalrenovering av hele heftet senere. 

- Forslag til standardsvar valpeforespørsler, neste møte. 

561/12  Økonomi: 
 

562/12 - Utgår 

563/12  Originaltegningen fra Maud: 

- Ref. sak 554/527/493/12 – oppfølgingen må fortsette, disse er verdifulle 

for klubben. 

564/12  Nordisk Puddelkonferanse  20. & 21.okt. 2012 
- Møterom Måløy Best Western  
- Starte arbeidet med dagsorden, blir hovedsak første møte over ferien. 

 
 

565/12  Nye medlemmer: 

- Status, jevnt økende – det er gledelig. 

Mars: 16 

April: 15 

Mai: 8 

Juni: 10 

566/12  Hovedutstillingen 2. juni 2012:  

- Vel gjennomført 

567/12  Eventuelt: 

- Møteplan ut året/frem til Dogs4All. Første møte over ferien må avtales på 

mail og resten med sted/dager/helg/tid/person/Skype på første møte 

etter ferien. 

- EC møte 17. november i Geneve, vurdere deltager fra NPK, undersøke 

med de andre Nordiske Puddelklubbene hva de vil gjøre – det har ikke 

kommet noen innkalling foreløpig, men alle er informert fra SPK, som 

leser Fransk. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 23.08.2012 

Kl. 1830-2230 
PROTOKOLL 47 Nr:47/2012 

Sted: 

Hos Tone på Gjerdrum 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

 
   

Saksnr.  

568/12  Godkjenning av arbeidsdokument  46 – protokoll for møtet utarbeides 

569/12  Inng./utg. post: 

 Gjennomgå delegering og gjennomføring av arbeidsoppgaver 

570/12  NKK: 

 Bestille juleannonse  i Hundesport innen 1. oktober 

571/12  Gruppene: 

 Gruppe Nord:  

- Spørsmål vedrørende medlemskap 

 Gruppe Nordenfjeldske:  

 Gruppe Rogaland:   

Utstillingskomitèen Vest: 

Medlemmene i utstillingskomitèen stadfester og plasserer ansvarsområder til 

utstillingen 6. april. 

572/12  Sunnhetsutvalget 

573/12  Aktivitetskomitèen: 

- Vurdering av høstens kursvirksomhet. Revidering av aktivitetsplanen. 

Sette inn kontaktpersoner.  

- Dogs4All oppfølging. Stand og hjelp til denne + raseparade med innhold.   

- Julelunsj: Sende ut invitasjon. 

574/12  Finn. no: 

- Samarbeid med Retriverklubben vedrørende doodle annonser. 

-  info. til www.allehunderaser.com   

575/12  KLAB: 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:ylvafreed@gmail.com
mailto:roxrho@online.no
http://www.allehunderaser.com/
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 - LP 26. august: Alt på plass med bemanning - vellykket gjennomføring. 

- MH  22.+23. sept. – mangler noe hjelp. 

576/12  Puddelposten: 

- Manusfrist generell 1. aug. – HS +14 dager, gitt utvidet frist 14 dager til 

1.sept. for HS. Må bli permanent for 1. aug. blir håpløst i forbindelse med 

ferietid. Retningslinjer oppdatert og sendt ut til Redaksjonen. 

- Godkjent tekst for ”boksen” under innlegg til postkassen, se tidligere mail. 

- Søknad NKK kurs for redaktør mot artikkel i PP:  Godkjent. 

- Korrigering oppdretterpris artikkel - tildeling kun til den ene 

kennelinnehaver.  Feil i NKKs liste. 

577/12  Web’n: 

- Oppgradering av programvare v/Web Total. 

578/12  Valpeformidlingen: 

- Klagesak - svar sendt. 

- Totalrenovering av hele valpeheftet. Vi har hefter for ca 2 år. Påbegynner 

arbeidet om ca 1. år 

 

579/12  Økonomi: 
- Lotteritilsynet  og signatur på altinn er i orden. Registrere grasrotandel og 

”verve” medl. til å bruke oss?  
- Kontoutdrag juni+juli oversendes. 

580/12  Logodesign: 

- MN tegnet logo for NPK i 1986. Honoreres med fritt medlemsskap i NPK. 

Etter at NKK overtok medlemsregisteret har dette vært problematisk  å 

administrere. 

581/12  Originaltegningen fra Maud: 

- Ref. sak563/554/527/493/12 – videre håndtering. 

- Vedtatt at manglende tegninger etterlyses i PP. 

582/12  Nordisk Puddelkonferanse  20.-21.oktober 2012: 
- Møterom Måløy Best Western 
- Utarbeide dagsorden 
- Formell invitasjon, med forespørsel om antall rom og ønskede tider. 

583/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

JUNI: 10 

JULI: 6 

AUGUST: 12 

584/12  Hovedutstillingen 2. juni 2012- evaluering :  

- Se punkt 566/12. 

- Overskudd Kr. 5.823 

- Dommer utstilling 2014 - sjekke med NKK om evntuelt samarbeid. 

585/12  Eventuelt: 

- Møteplan ut året med sted/dager/helg/tid/person/skype: 

 Skype 20. september o 

  Personmøte 10. oktober. 

 REC møte 17. november i Geneve. Undersøke med de andre Nordiske landene 
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om hvem som evnt. reiser. Evnt. utnevne en felles representant. 

 Lageransvarlig  – gjør opptelling og lager egen liste over rosetter. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 20.09.2012 

Kl. 1900-2200 
Protokoll 48 Nr: 48/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

586/12  Godkjenning av protokoll   

- Protokoll 46 og 47 godkjent 

587/12  Inng./utg. post: 

- Henvendelse vedr. sent eierskifte papir på valp. 

- Henvendelse vedr. hannhundlisten aprikos/rød, samt HD på 

småvariantene. 

- Dommervalg Hammerfest utst. 2013. 

 

588/12  NKK: 

- Representant fra NPK til RS 10. nov.: dessverre ingen som har anledning. 

- Representant fra NPK til Dialogmøte 11. nov.: En repr. fra styret møter.  

- Forslag til kandidater for valg til div. komitèer og grupper, oversendt KLAB 

- DogArra har ferdigstilt modul til bruk for MH arrangører, oversendt KLAB 

589/12  Gruppene: 

- Sendt påminnelse til gruppene om å sende inn referat fortløpende i jf. 

Retningslinjene for gruppene. 

Gruppe Nord: Et medl. strykes p.g.a. ubet. Medlemsavgift. 

Gruppe Vestlandet: Nedlagt og tilknytning på de ca. 150 medl. overføres 

Gruppe Nordenfjeldske:  Purret vedr. valpeliste lokalt skal være i samsvar med 

valpeliste hos hovedklubben. 

Gruppe Rogaland:  Utstilling 16. september avholdt. 

Utstillingskomitèen Vest –  dommer til utst. 6. april 2013: Margareth Vear. 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:ylvafreed@gmail.com
mailto:roxrho@online.no
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Sammensetning/ansvarsområder/arbeidsfordeling  i utst.kom. er oversendt ES. 

590/12  Sunnhetsutvalget: 

- Spalte/tema neste PP, flere gode alternativ .  

- Egen lukket fb for enklere kommunikasjon. 

591/12  Aktivitetskomitèen: 

- Svare på innkomne henvendelser vedr. pels kurs. 

- Høstkurs hos Heidi, innhold, grunnkunnskaper som kreves og hva det blir 

undervist i. 

- Tidsperspektiv ”seminar” type kurs, flyttes til på nyåret – utarbeide 

informasjon om innhold 

Dogs4All: 

- Stand og mannskap: OK  

- Rigging: Trenger mer hjelp til rigging og kjøring. Kjøpe bord, stoler og 

grinder på Plantasjen. 

- Pynt: Silje og Ylva, (Ylva spør Silje). 

- Raseparade med innhold, vise pudler i alle størrelser, farger, klipper og 

bruksområder. 

- Julelunsj: Lage liste, sende påminnelse/invitasjon.                                                                         

59 2/12  Finn. no: 

- Automatisk oppdatering. 

- Samarbeid med Retrieverklubben vedrørende doodle annonser 

- Protestere på ”feil” annonser. 

593/12 

 

 KLAB: 

- LP 26. august – gjennomført med overskudd. 

- MH  22.+23. september. 

594/12  Puddelposten: 

- Manusfrist Julenummer 4/12 – 1. november. 

- Juleannonser både PP og i Hundesport 

595/12  Web’n: 

- Arbeid  med ny hjemmeside er i sluttfasen  

596/12  Valpeformidlingen: 

 

597/12  Økonomi: 
- Grasrotandel til NPK godkjent. 
- Kontoutdrag juni, juli og august 
- Ekstern regnskapsfører: Gunn………………………. 

598/12 Utgått punkt 

599/12  Originaltegningen fra Maud 

- Ref. sak563/554/527/493/581-12 – annonse med ”etterlysning” av 

originalen - PP 4/12. 

600/12 Nordisk Puddelkonferanse  20.-21.okt. 2012: 
Møterom Måløy Best Western Gardermoen. 
Deltagere:  
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Norge: TBF, ES, HS, YF og IMS  
Danmark: Jes Breinholdt Carlsen og Jytte Pfänner 
Sverige: Madeleine Bergendahl og Barbro Teglöf 
Finland: Henrik Hannelius og Jaana Rinkinen 
Forslag dagsorden utarbeidet og sendt ut. 

601/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

- September: 19 

- Info.om gavemedlemsskap, inn på web og i PP 

   Lageret: 

- Status telling/lister, under planlegging og lister kommer 

603/12  Eventuelt: 

Personmøte 10. oktober. 

Skypemøte 18. oktober 2000? 

REC møte 17. november i Geneve. Evt. utnevne en felles representant  
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 10.10.2012 

Kl. 1830-2230 
Protokoll 49 Nr: 49/2012 

Sted: 

Personmøte hos Elisa 

Møteleder/innkalt av: 

TBF                

Referent: 

TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

 
   

Saksnr.  

604/12  Godkjenne protokoll 48: Godkjent. 

605/12  Inng./utg. post: 

- Forespørsel om annonse fra klippesalong Østerås. Sende svar med 

annonsepriser. 

606/12  NKK: 

- Representant fra NPK til RS 10. nov. påm.frist 20. okt. – ingen representant fra 

NPK. 

- Representant fra NPK til Dialogmøte 11. nov. påm.frist 23.okt. – en 

representant fra NPK. 

- Nytt tidspunkt for utsending av medlemsgiroer: Hundesport 1 

NPK sender svar til NKK om NPKs mening m.h.t. forfall/konsekvenser.  

- Avlsrådskurs 2013 – to representanter fra Sunnhetsutvalget, de melder på 

selv. 

- RAS: Sunnhetsutvalget.  

- Felles juleannonse i Hundesport: 18 stk. – Kr.400,- pr. pers. 

- Informasjon om utfallet av XX sin anke til Apellutvalget: 

 

Vedtak fra Apellutvalget: XX har fått medhold i sin anke. Det vil si at 

vårt vedtak er opphevet. Dvs at XX er medlem i NPK og PP for 2012 er 

ettersendt.  

 

NPK har fått vedtaket i kopi fra Apellutvalget v/NKK. 

NPK stiller seg spørrende til ordlyden i vedtaket, hvor det ser ut for at 

det må ha foregått saksbehandlingsfeil. Samt at anken er behandlet 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:ylvafreed@gmail.com
mailto:roxrho@online.no
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via E-post. Vi forundres også over at anker har fått vedtaket før 

klubben. 

NPK sender brev med ønske om forklaring på ovennevnte og en 

nærmere redegjørelse for saksbehandlingen. 

 

 

607/12 

 

 Gruppene: 

- Grunnlag for utbetaling av aktivitetsstøtten. «Reminder» er sendt til 

gruppene. 

 Gruppe Nord: Ny logo er godkjent. 

 Gruppe Nordenfjeldske:  

 Gruppe Rogaland:   

 

Utstillingskomitèen Vest – utst. 6. april 2013: 

- Liste med spesifiserte arbeidoppgaver. Dommer, ringsekretær, skriver OK. 

608/12  Sunnhetsutvalget: 

- Avlsrådkurs. 

- RAS, etter kurset. 

- Katarakt spørsmålet diskutert og tas opp igjen senere. 

609/12  Aktivitetskomitèen: 

- Pelsstellkurs 23.okt. Arild. 

- 30.+6.nov. Heidi. 

- Dogs4All: 

Stand & mannskap OK. 

Rigging: Innkjøp av bord og stoler. 

Pynting: OK. 

Raseparade: Vise pudler i alle størrelser, bruksområder, klipper og 

farger. 

Julelunsj OK. 

Klubbeffekter:  

- Fleecejakker med NPK-logo til mannskapet. 

- Bestilling/salg av allværsjakker med NPK-logo. 

- Bannere/faner OK.                                                             

610/12  Finn.no: OK. 

611/12  KLAB: 

- Informasjon til web’n begynner å komme inn. YF har tatt over som Klab 

kontakt.  

- Misforståelse vedr. MH tilbakemelding til HS, Bente og Ylva tar tak i dette. 

612/12  Puddelposten: 

- Manusfrist Julenummer 4/12 – 1. nov.  

- Purre dommerbrev fra Hovedutst. 

613/12  Web’n 

Det går fremover, men starter opp den nye siden og legger inn etter 

hvert, så det ikke blir dobbelt med jobb med å legge ut nytt og så 
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flytte over. Oppdateringer og påfylling må komme etter hvert. 

614/12  Valpeformidlingen: OK. 

615/12  Økonomi: 
- Forslag til fordeling styrehonorar behandlet, justering av variabelen og 

deretter godkjent. 

-  

616/12  Originaltegningen fra MN 

- Ref. sak563/554/527/493/581/599-12 

617/12  Nordisk Puddelkonferanse  20.- 21.oktober 2012:  
- Dagsorden gjennomgås. 

618/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

- Henstiller alle medlemmer til sende inn adresseendring ved flytting slik at vi 

unngår postsperre ved utsending av Puddelposten. 

- Info.om gavemedlemsskap på web og PP. 

- Nye medlemstall: fra 01.10.12 - 10.10.12 – 4 nye medlemmer. 

619/12  Lageret: 

- Telling/lister, må tas senere – etter andre presserende oppgaver. 

- Obs! gamle PP til Nasjonal biblioteket ref. punkt 587/12. 

620/12 Eventuelt; 

Neste møte Skype 18. oktober - 1900 

Møte før Dogs4All: Skypemøte 13. november 

  

 



 

 
 

 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 13.11.2012 

Kl. 1900  
PROTOKOLL Nr:51/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

ES              

Referent: 

 HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

Ferie 

 

 

 

 

 

 

 

Problemer med nett-tilgang 

 
   

Saksnr.  

622/12  Godkjenne protokoll: 

Arbeidsdokument 49 er godkjent og klar for utarbeidelse av protokoll. 

Møte 50 var kun en forberedelse til Nordic Poodle Meeting. 

623/12  Inng./utg. post; 

  

624/12  NKK: 

1. Brev sendt til NKK med ønske om forklaring på punkter i behandlingen og begrunnelse 

for vedtaket i ankesak 2/2012. 

2. Brev sendt  til NKK av med protest/konsekvensanalyse av pålagt endring i 

kontingentutsendelse. 

 

625/12 

 

 Gruppene: 

Gruppe Nord: Ok, ut på web.  

Gruppe Nordenfjeldske: Ok, ut på web. 

Gruppe Rogaland: Ok, ut på web. 

 

 

Utstillingskomite vestlandet: 

Hovedstyret tar ansvar for utstillingen og håper på hjelp fra lokale medlemmer. 

 

626/12  Sunnhetsutvalget: 

- Avlsrådkurs: Sende 2 representanter. 

- RAS, etter kurset. 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:soerenss@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:ylvafreed@gmail.com
mailto:roxrho@online.no


 

 
 

- Storpuddelkull sort/grått, kun hvite valper kan formidles på valpelisten.  

 

627/12  Aktivitetskomitèen: 

Dogs4All: 

 Stand og mannskap: Ok. 

Rigging torsdag: Bord og stoler er innkjøpt. Bruker de grinder vi har. 

Pynt: Ok. 

Raseparade med innhold, vise pudler i alle str., farger, klipper og bruksområder  

Julelunsj:  NKK Ok.    

Klubbeffekter: 

Fleecejakker m/logo sort/hvit til Dogs4All og andre arrangement. Klubbjakker 

m/klubblogo.   

Bannere/faner: 

Bestilt 4 stk. 

628/12  Finn. No: 

- Doodles /Retriverklubben samarbeid, avventer tilbakemelding. 

- Sendt mail til to medlemmer og bedt dem redgjøre m.ht bevisst blandingsavl.  

629/12  KLAB: 

- MH 2013: 21+22.september, Østlandsområdet. Undersøke mulighetene for LP-kurs i 

Drammen 

- Fellesmøte 5.desember kl 18.30, Olavsgård. Fra styret: YF, BT og TBF  

Leder KLAB: Birgit Husom gir seg som leder fra 2013. Viktig å diskutere seg fram til 

fordeling av ansvarsområder slik at lederansvaret ikke blir for tyngende. 

 

630/12  Puddelposten: 

 I rute. 

631/12  Web’n: Alle i styret må hjelpe til med redigering.   

               Ny oppdatert side lagt ut. 

632/12  Valpeformidlingen: Ok. 

633/12  Økonomi: 
  

634/12  Originaltegningen fra Maud: 

- Ref. sak563/554/527/493/581/599-12, status – må flg. opp. 

- Sette etterlysing med bilder i PP 

635/12  Nordisk Puddelkonferanse  20. & 21. okt. Vel gjennomført, nyttig og 
inspirerende møte. 
Referent: IMS. 

636/12  Nye medlemmer: 

Oktober: 9 stk. 

November: 13 stk. 

 

637/12  Lageret: 

Telling/lister, må tas senere – etter andre presserende oppgaver. 

Obs! gamle PP til Nasjonal biblioteket ref. punkt 587/12 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 12.12.2012 

Kl. 1800 Hjørdis ringer opp 
Protokoll Nr:52/2012 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent: 

 HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

ES    Elisabeth Sørenssen 

BT    Bente Tyrholm 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

YF   Ylva Freed 

TH   Thore Holme 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

soerenss@online.no 

shirkus@hotmail.com 

moline.ux@online.no 

imys@online.no 

ylvafreed@gmail.com 

roxrho@online.no 

 

 

 

Meldt avbud 

 

 

 

 

Meldt avbud 

Meldt avbud 

 
   

Saksnr.  

638/12  Godkjenne arb.dokument 51 

Godkjent for utarbeidelse av protokoll.  

 

639/12  Inng./utg. post: 

Utstillingssøknader 2014 og utarbeidelse av listen. Her er det varslet endringer fra 

NKK, se vedlegg. Noen klubber har allerede justert seg opp mot dette, men vi 

venter og ser hvor det ender, dessuten er det for kort tid for oss å 

gjennomdiskutere dette. NPK har GF vedtak på ja til alle som ikke kolliderer med 

egne arrangement.  

GF sak: Styret må be om GFs tillitt til å få dele ut de tildelte Cert. når 

begrensningsregel trår i kraft. 

  

640/12  NKK 

1. Søknad om utvidelse av dommerautorisasjon for Rune Lysgaard: Ok. 

2. Feiring av Jubileum – kopi sent Gruppe Nordenfjeldske: Ok. 

3. Høring restriksjoner rettet mot bruk av hund. 

4. Høring Prosedyre for behandling av protester, rapporter, varsling og orientering 

om klageadgang. Svarbrev til NKK. 

5. Status punkt   606/12 og 624/12: Utført. 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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mailto:soerenss@online.no
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641/12 

 

 Gruppene: 

- Gruppe Nord: 

- Gruppe Nordenfjeldske: Usikkert med utstilling  2014  

- Gruppe Rogaland: 

 

Utstillingen på Vestlandet april 2013: Status, følges opp videre på nyåret. 

642/12  Sunnhetsutvalget: 

RAS, etter Avlsrådskurset i Januar 2013. 

Begynne arbeidet med revidering av våre Avlsanbefalinger, slik at vi kommer mer 

på linje med de andre Nordiske landene (se protokoll fra Nordic møte i oktober) og 

hva som blir anbefalt på Avlsrådskurset. 

Finne dato til oppdretterkonferanse til høsten m/foredragsholder. 

 

643/12  Aktivitetskomitèen: 

Lage lister over de forskjellige turgruppene, etterlysning på web. 

Annonse: 

- Etterlyse arbeidsgjeng til lageret. 

- Med ansvar for rigging av stand på Dogs4All. 

- Hovedutstillingen i Drammen i juni. 

- Hundeliv 13. & 14. april -13. 

 

644/12  Finn. no: 

Mange henvendelser til klubben på vår finn annonse. 

 

645/12  KLAB: 

- MH 2013: 21+22.september -13, Østlandsområdet (Hauerseter). 

- LP 2013: 18.august -13, på Disen Gård, Vormsund. 

- Fellesmøte 5. desember kl.18:30, Olavsgård.  

- Fra styret: YF, BT og TBF. 

- Til stede fra KLAB: Birgit Husom (leder frem til GF), 

Mette Dahl og Karin Westereng. 

Ny sammensetning som følger: 

Leder : Bente Tyrholm 

Lydighet: Karin Westereng. 

Bruks & jakt: Mette Dahl. 

Agility: AC Brenne (forhåpentligvis), men ønsker avlastning med resultater. 

Ansvar for MH: Ann-Merethe Rønning. 

Referat fra møtet: YF 

 Det er en selvfølge at alle KLAB-medlemmer stiller på alle arrangementene. 

Forespørre Inge Mari Bergersen om hun vil hjelpe/være sekr. for KLAB. 

 

646/12  Puddelposten: 

Manusfrist 1/13: 01.02.2013.  
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647/12 Web’n: 

Protokoll 48 og 49 er klar for web. 

648/12  Valpeformidlingen:  

Bente fortsetter som før. 

649/12  Økonomi: 
Regnskapet 2012 er 90%. 

  

650/12  Originaltegningen fra Maud: 

Ref. sak563/554/527/493/581/599/633-12, avventer resultat av etterlysning i PP. 

 

651/12  Generalforsamlingen 13. april-13: 
Solvik  Båtforeningen, Sandvika  

 

652/12  Medlemslister/nye medlemmer: 

Nye medlemstall: Desember: 11.stk. 

653/12  Eventuelt: 

- Lageret: Telling/lister 

- Neste møte: 

15. januar: Skypemøte 

21. februar: Personmøte  hos TBF 

 

   

 


