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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 15.01.2013 

Kl. 1800-2200 

Hjørdis ringer opp 

Protokoll 53 Nr:53/2013 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke til stede 

 
   

Saksnr.  

654/13  Godkjenne arb.dokument  & protokoll 51 

- Godkjent pr. 15.01.13 

655/13  Inng./utg. post 

- Utstillingssøknader 2014 og utarbeidelse av listen  

- Forslag om mestvinner valpeliste. Ikke aktuelt akkurat nå, da vi allerede har 8 

lister i administrasjon. 

656/13  NKK: 

1. Info. vedr. nye klubblover, sjekke våre – er innsendt. 

2. Brudd på utstillingsreglene på Dogs4All til informasjon. 

3. Medlemsskap/kontingent beløp, kontrollert og rettet. 

4. Møte 19. jan.-13 

5. Absolutt søknadsfrister utst./lydighet/agility, tas ad notam. 

 

657/13 

 

 Gruppene 

I.h.t. NKK er ikke Avdelinger/grupper selvstendige medlemsklubber, men 

underlagt Hovedklubben. Medlemsregisteret administreres via Hovedstyret og 

Gruppene får medlemslister etter ønske og behov. Nye mailadresser under vårt 

domene, tas opp på neste Gruppemøte. 

 

- Gruppe Nord  - Hadde årsmøte tidlig, alt mottatt til PP styrebeh.  

   og   godkjent. 

- Gruppe Nordenfjeldske  - Purre på stoff til PP. 

- Gruppe Rogaland  - Purre på stoff til PP. 
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 Utstillingen på Vestlandet 6. april 2013 

- Dommer: Margareth Vear  

- Ringsekretær: Ann Kristin Sletnes 

- Skriver: maren Dahl 

- Sponsor: Royal Canin 

- Gavepremier  

- Kafedrift/rigging/rosetter/sekretariat 

 

658/13  Sunnhetsutvalget: 

- RAS, etter Avlsrådskurset 26.+27. Januar 2013. 

- Revideringen av våre Avlsanbefalinger: Under arbeid. 

- Finne dato til oppdretterkonferanse til høsten m/foredragsholder. 

- Klage på storpuddelkull med kun en godkjent valp, det ble slik denne gangen – 

vi arbeider med revidering av retningslinjene. 

659/13  Aktivitetskomitèen: 

1. Mottatt forslag til seminar for utstillingsklipp- engelsk løve og vanlig løve. 

Planlegge handlerkurs. 

2.  Lage lister over de forskjellige turgruppene i landet, inn på web og eventuelt i 

PP, Østfold, Kristiansand og Tromsø. 

3. Annonse PP:  

               Etterlyse arbeidsgjeng: 

              - Lageret. 

               - Med ansvar for rigging av stand på Dogs4All 16./17. nov-13. 

               - Hovedutstillingen i Drammen i 1. juni-13. 

               - Hundeliv 13. & 14. april -13. 

660/13 Finn. No; 

661/13  KLAB: 

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

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

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

              All ny info. inn i PP. 

662/13  Puddelposten: 

- Manusfrist 1/13 = 1.febr.-13.  

- Forhåndsmelding til Bring, kontakte redaksjon om dette. 

- Referat fra Avlsrådskurs til SU sidene. 

- Valg – purre Valgkomitèen.  

- Hannhundlistene sorterer under SU. 

663/13  Web’n:  

- Protokoll 50 og 51 OK 

664/13  Valpeformidlingen:   

665/13  Økonomi: 
- Momsrefusjon fra NKK mottatt – ca. 12.000,-. 
- Regnskapet 2012, foreløpig gjennomgått. 
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666/13  Originaltegningen fra Maud: 

- Ref. sak563/554/527/493/581/599/633-12 

- Sjekke henvendelser. 

 

667/13  Generalforsamlingen 13. april-13  
- Sted: Solvik Båtforening – Bevertning. 
- Årsberetning.   
- Valgkom., tar kontakte med leder og hører om framdrift.  
- GF forslag om at HS får tillit til å bestemme hvilke utstillinger som skal få 

ja/nei. Nye retningslinjer kommer fra NKK om reduksjon av cert.utst 
- Regnskap og revisjonsberetning 

668/13  Medlemslister/nye medlemmer: 

- Nye medlemstall: desember-12: 11 stk. Hittil for januar-13: 13 stk. 

 

669/13  Eventuelt: 

- Lageret: Telling/lister. Søndag 20. jan.-13. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Mandag 11.02.2013 

Kl. 1800-2100 

Hjørdis ringer opp 

Protokoll 54 

 

Nr:54/2013 

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 

Ikke til stede 

 
   

Saksnr.  

670/13  Godkjenne protokoll 52+53 

- Godkjennes på mail. 

671/13  Inng./utg. post: 

672/13  NKK: 

- Høring på forslag til instruks for ordfører i NKKs RS – NPK har ingen 

innvendinger, sende tilbakemelding 

673/13  Gruppene: 

- Purre på deltagelse til Gruppemøte, evnt. saker til dagsorden m/frist. 

- eneste sak er fra HS: felles mailadresse. Under NPKs domene og korrekte 

webside adresser. 

 Gruppe Nordenfjeldske: 

Mottatt klage fra medlem på utlagt protokoll fra årsmøtet.   

Gjennomgå: årsmøteprotokoll, årsberetning, regnskap m/budsjett, revisjon og 

aktivitetsplan som skal inn i Puddelposten. Eventuelt  assistere med å få 

tingene trykkeklare til PP og Innkalling til ekstraordinær. 

674/13  Sunnhetsutvalget: 

- Avlsrådskurset 26.+27. jan 

- RAS: info. til PP- etterlyse hjelp til denne store oppgaven. 

- Revideringen av våre Avlsanbefalinger arbeides det med. 

- Finne dato til oppdretterkonferansen: Avhenger av foredragsholder.  21. sept. 

eller 19. oktober  

675/13  Aktivitetskomitèen: 

1. Ønsker om å åpne for flere enn 15 deltagere til seminaret. Skaffe demohunder 
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til seminaret. 

2.  Lage lister over de forskjellige turgruppene i landet til web. 

3. Annonse PP:  

               Etterlyse arbeidsgjeng, har hittil fått 3 stk 

               Oppgaver: 

               Rigging/bemanning av stand på Dogs4All 16./17. nov.-13. 

               Hovedutstillingen i Drammen i 1. juni-13  

               Hundeliv 13. & 14. april -13. 

676/13  Finn. No: 

677/13  KLAB: 

- Ny sammensetning presenteres i Puddelposten. 

- Avskjedsleder fra avtroppene leder. 

678/13  Puddelposten 

- Manusfrist 1/13 = 1.febr 

             Innkalling til GF med årsberetning 

679/13  Web’n: 

- Protokoll t.o.m. 52 er klar 

680/13  Valpeformidlingen:  

681/13  Økonomi: 
- Balanse gjennomgått 
- Resultatregnskap med budsjett gjennomgått 

682/13  Originaltegningen fra Maud: 

- Ref. sak563/554/527/493/581/599/633/666-12: Innkomne tips følges opp. 

Det er ytret ønsker om anonymitet som styret har forståelse for og 

aksepterer. 

683/13  Generalforsamlingen 13. april 2013  
- Sted: Solvik Båtforening kl. 1200 (Gruppemøte fra 10-1200). 
- Flg. opp beverting  

684/13  Medlemslister/nye medlemmer: 

- Nye medlemstall januar 2013: 24 stk 

685/13  Eventuelt: 

Vestlandsutstillingen 6. april: Ting begynner å falle på plass  
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag 21.03.2013 

Kl. 2000-2300 

Hjørdis ringer opp 

Protokoll 55 
 

Nr:55/2013 

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 

 
   

Saksnr.  

686/13  Godkjenne arbeidsdokument & protokoll 52 og 53 + 54: Godkjent. 

 

687/13  Inng./utg. post: 

688/13  NKK: 

              Raseforvaltning vedtatt, se mail fra NKK og mrk. spesielt punkt 3.2. 

              Høring på Antidopingreglement pr.16.03.13, frist 15. juni.   

              Merk spesielt forslag i punkt 6.2. Midlertidig endring ”faking”. 

             Skriv fra Crufts om tillatt ”hairspray in topknot”. Svarbrev til NKK. 

689/13  Gruppene: 

 Purre på deltagelse til Gruppemøte, eventuelt flere saker til dagsorden.  

              Gruppe Rogaland: 

              Gruppe Nordenfjeldske : 

              Gruppe Nord: Venter på logo i jpg format. 

690/13  Sunnhetsutvalget: 

 RAS, fremdrift og respons på etterlysning av hjelp til denne oppgaven, ingen meldt 

seg foreløpig etter ref. i PP side 24 og 25. 

 Revideringen av våre Avlsanbefalinger, framdrift – prioritert oppgave, lage forslag og 

gjennomarbeides av hele styret før eventuelt vedtak. 

 Oppdretterkonferansen, endelig dato må på plass.  

Annonsering og innhold: Foredrag med Kristin Aukrust, NKK ansatt kennelkonsulent. 

691/13  Aktivitetskomitèen:  
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1. Oppsummering klippeseminaret. Referat er ferdig og blir utsendt, sammen med 

evaluering. Senere kurs må annonseres med hvilken erfaring som kreves, for 

eksempel ”for viderekommende med klipperfaring”. 

2.  Liste over turgrupper i landet, for web er under arbeid. 

3. Lydighetskurs med Kristin Gudem, pris Kr. 1.600,- pr. ekvipasje, 

 helgen 26., 27. og 28. april. 

4. Hundelivsmessen på Hellerud 15. og 16. juni. Vurdere om vi skal delta. 

5. Annonse PP 1/13 side 61 der vi etterlyser abeidsgjeng: 3 stk har meldt seg.  

Supert, men vi ønsker flere. 

692/13  Finn. No 

693/13  KLAB: 

694/13  Puddelposten: 

- Manusfrist Puddelposten nr. 2-2013: 1. mai 201313.  

- Forhåndsmelding til Bring, ikke aktuelt p.g.a. tidsfrister. 

-  Klage, info. separat, behandlet.  

Vedtak: Klagen ikke tatt til følge. 

- Ny kontaktperson i HS til redaksjonen hvor en av oppgavene er å lese korrektur på 

bladet. 

695/13                Web’n: 

               Protokoller, legges ut etter godkjenning. 

696/13  Valpeformidlingen:  -  

697/13  Økonomi:  - 

698/13  Originaltegningen fra Maud: 

               Ref. sak 563/554/527/493/581/599/633/666/682-13.  

               Mottatt en henvendelse, besvares med henvisning til protokoll. 

699/13  Generalforsamlingen 13. april 2013:  
- Sted: Solvik Båtforening kl.1200  
- Gruppemøte fra 1000-1145. 
- Bevertning. 

700/13  Medlemslister/nye medlemmer: 

               Nye medlemstall pr. 21.03.2013:  

               Januar: 24 stk. 

               Februar: 12 stk. 

               Mars: 19. stk. 

701/13  Eventuelt: 

              Vestlandsutstillingen 6. april; gjennomgått sjekklista. 

   



 

1 
 

 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 10.04.2013 

Kl. 1900-2145 

Hjørdis ringer opp 

PROTOKOLL 56 

 

Nr:56/2013 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

702/13  Godkjenne arb.dokument  & protokoll for møte 55: 

Godkjent. 

703/13  Inng./utg. post: 

- Tilskrive doodleoppdretter. 

- Diverse puddelklubb medl. blader mottatt, fordeles på GF. 

- Forfallsvarsel Gjensidige forsikring, betales. 

704/13  NKK: 

- Utarbeide svarbrev til høring på Antidopingreglement pr. 16.03.13,  

               frist 15. juni. 

- Terminliste utstillinger 2014 gjennomgått. En del feil rettes opp og sendes 

tilbake til NKK. Ikke mulighet til å endre/legge til noe etter 1. mai. 

705/13  Gruppene: 

- Sjekke deltagelse til Gr.møte 13.04.13 kl.1000 – 1130.  

               Gruppe Rogaland 

               Gruppe Nordenfjeldske  

               Gruppe Nord  

706/13  Sunnhetsutvalget: 

- RAS, fremdrift – ny annonse PP om hjelp til utarbeidelse. 

- Revideringen av våre Avlsanbefalinger:  Gjennomgang av nytt forslag. 
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- Oppdretterkonferansen: Endelig dato, 21. september 

707/13  Aktivitetskomitèen: 

1. Turgrupper (landsoversikt), mangler bare en så er den ferdig. 

2.  Hundelivsmessen Hellerud 15./16. juni, ok. 

708/13  Finn. no: Rydde opp i annonsen. 

709/13  KLAB 

- Påmeldinger MH, 21. og 22. sept.  BT har svart, må sende kopi til Puddelklubb 

adr. – pudler skal prioriteres. 

- Mottatt prøve ref. skjema fra NKK. 

- KLAB møte 10.04.13 hos Bente, referat kommer. 

710/13  Puddelposten: 

- Manusfrist 2/13 = 1. mai-13. 

711/13  Web’n: 

712/13  Valpeformidlingen: Disp. søknad, svar om at helsekrav må oppfylles. 

713/13  Økonomi: 

714/13  Originaltegningen fra Maud: 

               Ref. sak 563/554/527/493/581/599/633/666/682/698-13.  

               Ref. til etterlysning og konklusjon etter flere tips har Maud generøst tilbudt     

               seg å tegne nye bilder til Puddelklubben - kunngjøring i PP. 

715/13  Generalforsamlingen 13. april-13: 
- Sted: Solvik Båtforening kl.1200 (Gruppemøte fra 10.00-11.30). 
- Bevertning: Baguetter, kake, kaffe og brus. 

 

716/13  Medlemslister/nye medlemmer: 

- Mars-2013: 19 stk. 

717/13  Eventuelt: 

               Vestlandsutstillingen 6. april 2013: Konklusjon, meget fint gjennomført og  

                mange gavepremier – referat, dommerrapport og fine bilder til PP.  

 

               Utstillingen 1. juni 2013: Forberedelser bl.a. behov for valpedommer. 

  

              Dommer 2014, forslag: 1, avventer svar. 

 

              À jour føre lagerlistene etter Vestutst. 

               

              Neste møte: etter avsluttet GF 13. april. 

 

 



 

 
 

 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 13.04.2013 

Kl. 1430-1500 
Protokoll 

 

Nr:57/2013 

Sted: 

Solvik Båtforening, Høvik 

Tilstede: alle, minus MT 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes@gmail.com   

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 
   

Saksnr.  

718/13 - Konstituering av nytt styret. 

- Taushetserklæringer underskrevet. 

719/13  Inng./utg. post: 

Diverse puddelklubb medl. blader mottatt og skal fordeles.  

720/13  Gruppene: 

Referat fra Gr.møte 13.04.13 kl.1000 – 1130. 

  

721/13  Puddelposten: 

Manusfrist 2/13 = 1. mai-13. For styret 15. mai-13. 

722/13  Generalforsamlingen 13. april-13:  
Protokoll. 

723/13  Utstillingen 1. juni-13 i Solberghallen: 

Huskeliste for utstilling. 

724/13  Lager:  

Etablere lageransvarlig. 

Avtroppende har laget lister og à jour fører før overtagelse.  

Ny ansvarlig for utsendelse av klubbrekvisitter. 

725/13  Eventuelt: 

 Skypemøte 17.april  kl.1800, hovedsak: Utstillingen 1. juni. 

Personmøte 9. mai kl. 1400. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Onsdag 17.04.2013 

Kl. 1800-2000 
Protokoll 

 

Nr:58/2013 

Sted: 

SKYPE 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

726/13  Godkjenne arbeidsdokument 57 for utarbeidelse av protokoll: 

Godkjent. 

727/13  Inng./utg. post: 

728/13  NKK:  

Mottatt faktura på annonse Hundesport, Kr. 4.000,-  

Mail fra ny ansvarlig for puddelrasene, Berit Klausen. 

729/13  Gruppene: 

 Referat fra Gruppemøte 13.04.13 kl.1000 – 1130, godkjent – avventer svar fra 

Gruppene. 

730/13  Puddelposten: 

 PP nr. 2: Manusfrist: 1. mai. Utgivelsesdato: ca. 15.juni.  

  Medlemslister/nye medlemmer: April: 12 stk. 

731/13  Utstillingen 1. juni-13 i Solberghallen: 

- HOVEDSAK: Gjennomgå utstillingslista. 

732/13  Lager: 

- Lageransvarlig, ikke nødvendigvis bare medlemmer av styret. 

733/13  Eventuelt: 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Torsdag  09.05.2013 

Kl. 1400-1830 
Protokoll 

 

Nr:59/2013 

Sted: 

Hos Tone 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

ann@snownice.no  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

 
   

Saksnr.  

735/13  Godkjenne arb.dokument 58: Godkjent. 

736/13  Inng./utg. post: 

- Postadressen (videreforsendelse postboksen) forandres til TBF.  

- NKK posten går allerede automatisk til leder. 

737/13  NKK:  

- Svarbrev vedrørende antidopingreglement, frist 15.juni  

- Svarbrev til ny ansvarlig for puddelrasene, Berit Klausen, vedr. reg. av ikke 

godkjente farger.  

- Ny høring vedrørende fellesbestemmelser for prøveregelverk, frist 15. aug. – 

de endringene/justeringene som er gjort ser fornuftig ut.  

Sendes Klab for uttalelse. 

738/13  Gruppene:  

Gruppe Rogaland: 

Mulighet for familiemedlemskap har falt ut – er rettet opp i og sendt 

informasjon til gruppa. 

 

Gruppe Nordenfjeldske: 

Fellesmiddag etter Jubileums utstillingen 6. juli – informasjon om dette på 

web. 

Gruppe Nord : 

Ett medlem for mye i styret. Må rette opp styresammensetningen. 

 

Referatet fra Gruppemøtet er nå godkjent av alle og vedtak gjennomføres. 
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mailto:ann@snownice.no
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
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739/13  Sunnhetsutvalget:  

- Gjennomgå reviderte avlsanbefalinger – sendes ut fra SU til Styret. Deretter ut 

på høring til medlemmene. 

- RAS: Ida har laget ny ”boks” til PP med etterlysning av assistanse – det er mye 

arbeid som vi trenger mer hjelp til å gjennomføre. 

- Oppdretterkonferansen 21. sept. I NKKs lokaler på Bryn. 

740/13  Aktivitetskomitèen   

- Oppdatering av aktivitetsplanen – må tas etter utstillingen. 

741/13  Finn. no: 

- Oppfølging av automatisk oppdatering. Her må vi passe på da dette ikke 

fungerer som det skal. 

742/13  Puddelposten 

- 2/13: frist for styret 15. mai-13: 

- Gjennomgang av faste poster i PP. 

743/13  Web:   

SU  tar over hannhundlistene og leverer ferdig til webmaster m/kopi til Hovedstyret. 

744/13  Økonomi: 
- Vedtatt at kontoutdrag skal gå til klubbmailen. 

  Medlemslister/nye medlemmer: Mai: 5 stk. 

745/13  Utstillingen 1. juni-13 i Solberghallen: 

- Gjennomgang av arbeidslista. 

- Dommer neste års utstilling 1. juni 2014:  David Allan-Gibson, Spania  
Knl. Shikarah . 

746/13  Lager: 

- Lageransvarling: Nye til denne oppgaven blir Hege Sævareid og Anne Marie 

Sævareid. 

-  Lage en perm som skal ligge på lageret hvor utlån/tilbakelevering noteres. 

747/13  Eventuelt: 

Diskutert medlemskontingenten, sammenligne med andre klubber - og det kan 

synes fornuftig å gå opp til Kr. 300,- og 150,- for fam.medl. fra 2015. 

Vedtatt å flybilletter for HS og AKS dekkes av klubben.  Andre utgifter som 

kjøring, parkering o.a. skal i prinsippet dekkes av styrehonorar hvor 

budsjettert og vedtatt beløp fordeles på styremedlemmer i.h.t. 

arbeidmengde, tidsbruk og ansvar.  

Denne fordelingsnøkkelen revideres hvert år. 

 

Tilgang/begrensninger til NKKs Dog Arra ble diskutert. Vedtatt at 

hovedbruker med tilgang til alt må være sekretær HS. IMS og Margrethe 

Toubro trenger eierinfo. for å lage mestvinnerlister.  

748/13  Neste møte: 

- Skypemøte tirsdag 28. mai kl 1800. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 28.05.2013 

Kl. 1800-2000 

 

PROTOKOLL  

 

Nr: 60/2013 

Sted: 

SKYPE, Hjørdis ringer opp 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

749/13  Godkjenne arbeidsdokument  og protokoll 58 og 59:  

Godkjent 

 

750/13  Inng./utg. post: 

Brev fra Brønnøysund vedrørende  grasrotandel.  

NKK er også landsdekkene og flere lokalavdelinger  har grasrotandel. 

Faktura fra P2merking, oversendes til utbetaling. 

751/13  Utstillingen 1. juni-13 i Solberghallen: 

HOVEDSAK: Endelig gjennomgåelse av utstillingslista 

- se eget dokument. 

Få på plass navn på de siste arbeidsoppgavene .  

Lagerliste med merknader gjennomgått og sendt ut. 

Papirer etter utstillingen til NKK – passe på frist. 

Premieliste NPK gaver og andre gaver samkjøres. 

Lotterigevinstliste. 

752/13  Eventuelt: 

Neste møte, onsdag 19. juni kl. 1800. 

 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:sletnes59@gmail.com
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 

Onsdag  19.06.2013 

Kl. 1800-2030 
PROTOKOLL Nr:61/2013 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud 

   

Saksnr.  

753/13  Godkjenne arbeidsdokument 60 for utarb. av protokoll:  Godkjent. 

754/13  Inng./utg. post:  

- Postadressen – er videreført allerede, til Elisabeth Sørenssen fram til 12.12.13.  

- Oversikt over alle Puddelklubb relaterte mailadresser.  

755/13  NKK: 

Diverse høringer: 

1. Svarbrev vedrørende  antidoping reglement. 

2. Svarbrev til ny ansvarlig for puddelrasene, Berit Klausen,  

              vedrørende registrering av ikke godkjente farger.  

3. Ny høring vedrørende fellesbestemmelser for prøveregelverk. 

4. Utredning av antall utstillinger/”stor cert”. 

5. Nye regler vedrørende patella lux registrering på Dogweb. 

756/13  Gruppene: 

 Gruppe Rogaland: Familiemedlemskap-feil rettet opp. 

 Gruppe Nordenfjeldske: gratulasjon fra Hovedstyret ved jubileumsutstillingen. 

 Gruppe Nord: Ett medlem for mye i styret. Rette opp styresammensetningen 

757/13  Sunnhetsutvalget:  

- Reviderte avlsanbefalinger – sendes ut fra SU til Styret. 

- RAS: Ida har laget ny ”boks” til PP med etterlysning av assistanse  

 responsen er dårlig, ser ikke ut som noen vil være med å lage et så viktig 

dokument for rasen vår. 

- Oppdretterkonferanse i NKK lokalet lørdag 21. sept. kl. 1000. 

- Addison/SA papirene fra tidligere SU/Avlsråd. 

- Oppføring på hannlisten av ”grå” toypuddel.  Denne er fenotype grå, men ikke 

genotype – kan ikke stå som grå før den beviselig bærer grått gen. Svarbrev 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:sletnes59@gmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:groeli@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:mona@mortil3.no


 

utformes av SU og godkjennes av hele styret. 

758/13  Aktivitetskomitèen:   

- Oppdatering av aktivitetsplanen. 

759/13  Finn. no:  

- Oppfølging av automatisk oppdatering.  

760/13  KLAB:  

- NKK høring se punkt 755. 

- Avbestillingsrutiner for dommer LP. 

- LP 18. aug. – påm. adr. Karin W. 

- MH 21-22. sept. –  påm. adr. Bente, 13 pudler så langt. 

- LP resultat oversendes Karin Westereng. 

761/13  Puddelposten: 

- 3/13 avls nummeret: manusfrist 15. aug. - for styret 29.aug-13: 

- Hannhundlister. 

- De ferdige listene skal sendes styret/SU før trykking. 

- Gruppene, Klab, SU og Aktivitetskomitèen sender inn selv. 

762/13  Web’n:   

Gå igjennom side for side og komme med innspill, det viktigste er at all info er 

med, oversiktlig og med tydelige overskrifter. 

Legge ut tidligere GF protokoller. 

763/13  Valpeformidlingen:  ok har også egen mailadr./kto. 

764/13  Økonomi:  
- Mottatt kontoutdrag mai-13. 

765/13  Medlemslister/nye medlemmer:   

- Sjekke nye tall og innm. dato 

766/13  Utstillingen 1. juni-13 i Solberghallen,oppsummering/tilbakemeldinger: 

- Kjøkken:  Gode tilbakemeldinger spesielt på baguetter og kaker. 

- Lotteri: Solgt lodd for over kr. 4.000,-. 

- Mail fra dommer: Veldig positivt – inn i PP. 

- Sluttmelding  fra NKK med regnskap, kommer når alle papirer er NKK i hende. 

767/13  Lager: 

- Lageropptelling:  lister og nye system: 

- Kjøpe inn nye esker til rosetter, plasteskene kan brukes til andre ting. 

- Liste over de som ikke har fått sine rosetter. Disse bestilles + komplettering for 

neste år, slik at det er fullt sett på lager. 

- Koder på nøkler må rettes slik at alle 3/tre nøklene får den samme.  

- Gul nøkkel har riktig kode (styret) + rød nøkkel (styret) + nøytral nøkkel (KLAB). 

768/13  Eventuelt: 

- Vi må ha faste regler for hva som skal legges ut av bilder på web etter 

utstillinger. 

- Elevstatus, søknad godkj. av NPK – Christina Gundeid Johansen. 

- Tilgang/evnt. begrensninger til NKKs Dog Arra. Se vedtak punkt 747 – følges 

opp etter ferien. 

- Neste møte tirsdag 13. aug. kl. 1800. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 13.08.2013 

Kl. 1800-2200 
PROTOKOLL Nr:62/2013 

Sted: 

Skype 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

769/13  Godkjenne arbeidsdokument  og protokoll 61: Godkjent. 

770/13  Inngang/utgang. post:  

Mailadresser:  

- Kun valpeformidler skal ha egen mailkto.  Alle andre mailer skal i førstehånd til 

felles klubbmail, evnt. med ekstra kopi til den som har oppgaven. Dette må 

samkjøres slik at det blir rettet og riktig både i PP og på web. 

771/13  NKK:  

Diverse høringer: 

1. Ny høring vedr. nye paringsavtale og fòrvertavtale,  

høringsfrist 1. nov.-13. Samtidig klage på utforming  av paringsbevis . 

Svarbrev til ny ansvarlig for puddelrasene, Berit Klausen,  

              vedrørende registrering av ikke godkjente farger. Arbeid pågår.  

2. Ny høring vedr. fellesbestemmelser for prøveregelverk,  

frist 15. aug.-13. Svar sendt 

3. Nye regler vedr. patella lux reg. på Dogweb – info. link. 

              http://web2.nkk.no/nyhetsarkiv/patellastatus/  inn i PP & web. 

772/13  Gruppene: 

- Purret alle gruppene om at kontaktinfo. til PP og web sjekkes og oppdateres – 

følges opp. 

Gruppe Rogaland – annonse web, utstilling. 15. september. 

Gruppe Nordenfjeldske – ferdigmelding utstillingen. 6. juli hos NKK. 

Gruppe Nord – ett medlem for mye i styret. Er rettet opp i. 

773/13 Sunnhetsutvalget:    

mailto:puddel@klubb.nkk.no
mailto:eugenios@online.no
mailto:sletnes59@gmail.com
mailto:moline.ux@online.no
mailto:imys@online.no
mailto:groeli@online.no
mailto:shirkus@hotmail.com
mailto:mona@mortil3.no
http://web2.nkk.no/nyhetsarkiv/patellastatus/
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- Reviderte avlsanbefalinger – sendes ut fra SU til Styret. Endelig versjon 

gjennomgått og vedtatt i dag – inn i PP under SU sidene.  

- RAS: For 3. gang etterlyses hjelp til å utarbeide et så viktig dokument for rasen vår, 

fremdeles ingen respons. Foredragsholder Kristin Aukrust vil også informere om 

RAS på Oppdretterkonferansen 21. sept. 

- Oppdretterkonferansen – i NKK lokalet lørdag 21. sept. kl. 1000, annonse ut på 

web. 

- Addison/SA papirene fra tidligere SU/Avlsråd.  

- Oppføring på hannlisten av ”grå” toypuddel, denne er fenotype grå, men ikke 

genotype – kan ikke stå som grå før den beviselig bærer/gir grått gen. Svarbrev 

utformes av SU og godkjennes av hele styret.  

- Dispensasjonssøknad på kull hvor mor mangler premiering diskutert.  

Informerer søker. 

- Info. om Y-søms katarakt.  

- Arbeidsrutiner innad i SU, fungerer greit. 

774/13  Aktivitetskomitèen: 

- Liste over uoffisielle pudlerier i hele landet , turgrupper og lignende kommer i PP 

og på web med oppfordring til folk om ta initiativ i sitt eget nærmiljø.  

- Få aktivitetsplanen litt tydeligere frem på web’n. 

775/13  Finn. no:  

Mailer fra Finn skal også til Bente/valpeformidling. 

776/13  KLAB:   

- LP 18. aug. – oppgaver som gjenstår er under kontroll. 

Referat til PP. 

- Til  Hundesport, spesielt med fokus på ekvipasje Hege/Junior. 

MH 21-22. sept. –  påm. adr. Bente, 16 pudler, det er fullbooket. 

777/13  Puddelposten: 

- Gruppene, Klab, SU og Aktivitetskomitèen sender inn selv. 

- Info. om nye patella lux regler for undersøkelser/attester og sentral registrering 

hos NKK/dogweb ved Sunnhetsutvalget. 

- Mestvinnerlista blir løpende oppdatert på web. Vedtatt at i Puddelposten (nr. 1) 

trykkes kun årets endelige resultater, med presentasjon av vinnere i hver størrelse. 

- Vi må finne ny utregner av lista fra neste år, spørre aktuelle kandidater. 

 

PP nr.3: Manusfrist: 15.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 

 Hannhundlisten fra  

 Avlsretningslinjene 

 Referat fra Hovedutstillingen  

 Gruppene- KLAB- Sunnhetsutvalget- og Aktivitetskomitèens sider 

 PP nr.3:Utgivelsesdato: ca. 30.september 
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778/13 Web’n   

1. Lage en arbeidsgruppe for web’n. Gå igjennom side for side og komme med 

innspill, det viktigste er at all info er med, oversiktlig og med tydelige overskrifter, 

samt at det ligger under riktig/logisk fane. 

2. Tidligere GF protokoller må legges ut. 

3. Ansvar for photobucket blir den som tar bilder fra gang til gang – og denne får 

tilgang.   

- Oppdatere klubbeffekter og Klabsiders kontaktinformasjon. 

- Link til nye regler for patella lux undersøkelser/attester, samme som PP. 

779/13  Valpeformidlingen:  ok har også egen mailadr./kto. 

780/13  Økonomi:  
- Mottatt kontoutdrag mai-13 
- Styrehonorarer, se på fjorårets fordelingsliste – oppdatere med nytt forslag, vedtas 

neste møte. 

781/13  Medlemslister/nye medlemmer:  

- Nye medlemmer f.o.m. juni til d.d. 27 stk. – total 1.287. 

782/13  Puddelklubben Hovedutstillinger: 

- Endelig regnskap, Solberghallen 1. juni, purres. 

- Status søndag 1. juni2014, akseptert dommeroppdrag: David Allen, Knl. Shikarah 

mangler bekr. med detaljer i NKK skjemaet. 

- Dommer 2015? Må først sjekke ut med NKK vedr. Eurodog invitasjon. 

783/13  Lager:  

- Lageropptelling , lister og nye system – status neste møte. 

784/13  Eventuelt: 

Tilgang/evnt. begrensninger til NKKs Dog Arra. Se vedtak punkt 747/13 

– følges opp etter ferien, status neste møte. 

Neste møte: tirsdag 17. september kl. 18:00  
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 17.09.2013 

Kl. 1800-2100 
PROTOKOLL Nr:63/2013 

Sted: 

Styremøte 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

Meldt avbud/ferie 

 

 

 
   

Saksnr.  

784/13  Godkjenne arb.dok. og protokoll 62:  Godkjent og legges ut påweb. 

785/13  Inng./utg. post: 

Mailadresser:  

- Valpeformidler har egen mailadresse. 

- Kontaktskjemaet på web har videresending til puddel@klubb.nkk.no 

gjennomført – videresending p.g.a. at NKKadressen ikke ligger på server’n til 

web’n. 

- Svar på mail ang. fargereg./avlssperre. 

786/13  NKK:  

- Positiv til søknad om opptak av ny dommerelev. 

- Diverse høringer: 

1. Storcert-utstilling i forbindelse med Eurodog 2015 – svarfrist 1. okt.  

2. Møtedato NKK m/Berit Klausen og Marit Hagen vedrørende fargeregistrering 

– avventer dato fra NKK. 

3. RS og dialogmøte 9./10. nov. – svarfrist 1. okt. Ann Kristin møter begge dager 

for NPK. 

787/13  Gruppene:  

- Mailadresser rettes opp – alt via HS, rettes også på web, se Gr.møte ref. fra 

april-13. 

788/13  Sunnhetsutvalget:   

- Ny patellalux registrerings-system på DogWeb fra 15. august. Vedtatt at 

attester allerede innsendt gjelder fremdeles – m.a.o. ikke tilbakevirkende 

kraft. Det gamle skjema oppjusteres mot nye gradering – kun 3 stk. og vil 

gjelde et år frem i tid. Dette er kun ment som en overgangsordning. Målet er 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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mailto:sletnes59@gmail.com
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at dette skal 100% inn i Dogweb registeret. Det arbeides også med 

dispensasjonssøknader fra en del veterinærer slik at det blir bedre dekning i 

hele landet. 

- På sikt vil SU legge inn alle gamle helseattester på en database/excel. 

- Informasjon med argumenter til reviderte avlsanbefalinger. 

- RAS: Mottatt mail med tilbud om hjelp til RAS- sendt svar. 

- Oppdretterkonferansen 21. sept. 

1. Hente/levere nøkkel. 

2. Ida, Hjørdis og Tone stiller fra styret 

3. Kaffe, kaker, frukt, brus + servietter og krus. 

789/13  Aktivitetskomitèen: 

- Aktivitetsplanen oppdatert på web. 

- Klippekurs – avtalt en helg før jul og en etter jul + videregående klippekurs på 

vårparten m/Heidi Markhus – følges opp. 

- Øyelysningsdag m/mulighet for patella lux attest – Kontakte veterinær for 

avtale 

790/13  Finn. no: 

- Status: følges opp og ber de rydde vekk annonser som ikke hører til. 

791/13  KLAB:  

- LP 18. aug. – referat til PP 4/13. 

- Referat fra Hege & Junior – står en reportasje i HS 9/13 side 39. 

- MH 21-22. sept. – 16 pudler - fullbooket. 

- Ann Merethe er leder for MH, avtale med henne om dato for 2014. 

- LP i august 2014 – 6. september. Booke plass på Disen Gård. 

- Representant fra Klab på NKKs møte i Særkomitèen 18. september: 

Anne Christine Brenne. 

792/13  Puddelposten 
- PP nr 3/13 – avlsnummer er ferdig. 
- PP nr.4: Manusfrist: 1.november (+ 14 dager for Styret). Utgivelsesdato: Ca 

15. desember 

793/13  Web’n: 

- Informasjon med argumenter til reviderte avlsanbefalinger. 

              Protokoll 62 – HASTER, blir ferdig i morgen 18.ds. 

794/13  Valpeformidlingen:  

- Har egen mailadr./kto. funksjon/status: 

Noen oppgradering av valpeskjemaet. Bente gir webansvarlig beskjed om 

endringene. 

795/13  Økonomi: 
- Kto. utdrag august. 
- Endelig regnskap Solberghallen 1. juni purres. 
- Regnskap LP 18. august. 

796/13  Medlemslister/nye medlemmer: 

         -     August: 7. 

         -     September: 15. 
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797/13  Puddelklubben Hovedutstillinger: 

- Hovedutst. 1. juni 2014, bekrefte  bestilling av Soberghallen. 

- Dommer 2015 bekreftet Francesco Cochetti (Italia) - bestille hallen for 2015. 

798/13 Lager;  

Lageropptelling , lister og nye system: Under arbeid. 

 

799/13 Eventuelt; 

Neste møte: 15. okt.-13 kl. 1800. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 15.10.2013 

Kl. 1800-2100 
PROTOKOLL Nr:64/2013 

Sted: 

Styremøte 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

800/13  Godkjenne arbeidsdokument og protokoll 63: Godkjent. 

801/13  Inng./utg. post:  
a) Mail adresser: Rette opp mailadresser – Kun valpeformidling og klubbadressen 

kan ha «puddel» i seg. Samkjøres slik at det blir rettet og riktig både i PP og på 
web 

b) Svar mail vedrørende fargereg./avlssperre. Avventer NKK. 

802/13  NKK:  
1. Utstilling med ekstra storcert i forb. med Eurodog 2015 – svarfrist 1. okt. 2013. 

Vi går inn for NKKs tilbud og bestiller 3 ringer med personale i Lillestrøm. 
2. Møtedato NKK m/Berit Klausen og Marit Hagen vedr. fargereg., PURRES og 

haster litt nå. 
3. Høring strategi IT satsing – frist 2. januar 2014. 
4. Høring regelverk for autorisasjon av eksteriørdommere – frist. 10. desember 

2013. 

803/13  Gruppene:  
Nordenfjeldske: Møtereferat ut på web.  

804/13  Sunnhetsutvalget:     
a) Svarmail vedr. reviderte avlsanbefalinger. Ref. fra oppdretterkonferansen 21. 

sept. sendes til web & PP. 
b) RAS: Mottatt mail fra Aina Tonerud om hjelp til skrivejobb. Kristin Eivindvik  vil 

hjelpe med tall/statistikker – Flere hjelpere: Karin Westereng, Hjørdis Sævareid 
og Tone Bekkåsen Fischer. 
 

805/13  Aktivitetskomitèen: 
c) Aktivitetsplanen er oppdatert på web. 
d) Klippekurs 23. - 24.november. 5 stk. påmeldt. Nye kurs 2014 på planen. 
e) Øyelysningsdag – fremdrift. NPK sponser hver hund som øyelyses med kr.100.  
f) Dogs4All:  Stand (Bente) / raseparade (Ann Kristin) / julebord (Martina). 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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Tekst til Dogs4All avis v/Mediehuset e.lign., følges opp. 

806/13  Finn. no: 
Fått 15 gratis klipp pr. 18. september. Følge opp og sende jevnlig mail på ting 
som skal slettes under Puddel. 

807/13  KLAB:   
a) LP 18. aug. – referat PP4/13. 
b) MH 21. - 22. september – referat v/KLAB. 
c) Dato 2014: 6. september LP og 27. - 28. september MH. 

808/13  Puddelposten: 
a) Pliktlevering Nasjonalmuseet – purring på nr. 4/2012, skal ha 2 eks. 
b) PP nr. 4/13 – manusfrist 1. november ( + 14 dager for styret) 

Obs! ca. utgivelsesdato skal med. 
Utgivelsesdato for PP n.r 4: Ca 15. desember. 

809/13  Web’n: 
Hva skal på web, gjennomgått. 
Revidering av retningslinjer – webgruppa fremmer forslag til neste styremøte. 
Arra tilgang: Hvem skal ha tilgang/ begrensninger. 
Komplett utstillingsliste med dommere under utarbeidelse. 

810/13  Valpeformidlingen:  
Oppdatering av skjema på web, kunne krysse av for attester som eventuelt er 
sendt inn tidligere. 

811/13  Økonomi: 
a) Kto. utdrag august + sept., purres. 
b) Endelig regnskap Solberghallen 1. juni, purres.  
c) Endelig regnskap LP 18. august, purres. 

812/13  Nye medlemmer: 
September: 15. stk 
Oktober: 6. stk 

813/13  Puddelklubben Hovedutstillinger: 
Hovedutst. 1. juni 2014. Har fått bekreftelse på bestilt hall. Samtidig booke 
søndag 7. juni 2015. 

814/13  Lager: 
Lageropptelling , lister og nye system er godt i gang – Anne Marie har begge 
nøklene. Kaster ut den gamle senga som har stått der fra før. Kjøper kodelås i 
stedet for å bruke nøkler. 

815/13  Eventuelt: 
Gjennomgått og vedtatt fordeling av styrehonorar, ref. møte 62 punkt 780. 
Neste møte: 12. november – kl. 1800. 
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 Norsk Puddel Klubb  styremøte 

 
 

Tirsdag 12.11.2013 

Kl. 1800-2100 
Protokoll Nr:65/2013 

Sted: 

Styremøte 

Møteleder/innkalt av: 

TBF              

Referent/protokollfører: 

 TBF/HS 

Styre/Deltagere: 

TBF Tone Bekkåsen Fischer 

AKS Ann Kristin Sletnes 

HS   Hjørdis Sævareid 

IMS Ida Myhrer Stø 

GB   Gro Elin Bjørndalen 

BT   Bente Tyrholm 

MT Mona H K Tjore 

puddel@klubb.nkk.no 

eugenios@online.no 

sletnes59@gmail.com  

moline.ux@online.no  

imys@online.no  

groeli@online.no  

shirkus@hotmail.com  

mona@mortil3.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.  

816/13  Protokoll 64: Godkjent og sendt til web. 

817/13  Inng./utg. post:  

- Mail adresser: Rette opp adresser med ”puddel” – under arbeid. 

- Mail:  

1. Forslag om å legge ut høringssvar på web.                                                     

Forslag om tema for medlemskveld med Juha Kares som foreleser.  

2. Forslag til ny oppdretterkonferanse for utarbeiding av avlsretningslinjer og 

forslag om nye championatkrav.  

3. Forespørsel om hvit liten puddel til TV-opptak i «Helt perfekt».                     

Alt er svart på/utført. 

818/13  NKK: 

1. Ekstra storcert utstilling i forbindelse med Eurodog 2015 – etter vedtak RS 9. 

nov. -13 med fjerning av storcert blir dette vanlig cert. 

2. Forespørsel til NKK om fargecert på Eurodog, ja p.g.a. FCI regler. 

3. Referat fra møte med NKK 31. okt. 2013. 

4. Høring strategi IT satsing – frist 2. januar 2014. 

5. Høring BIT mandat – frist 5. febr. 2014. 

6. Høring regelverk for autorisasjon av eksteriørdommere – frist. 10. desember 

2013 – svar sendt. 

7. Medlemmer HS oppnevnte komitèer 2014. Foreslått Ann-Merethe Sjaaeng 

Rønning  til kompetansegrupper for mentaltester og  Ann Kristin Sletnes til 

kompetansegruppen for ringsekretærer. 

819/13  Gruppene: 

Utstillingssøknad fra Gr. Nordenfjeldske 2015. 

mailto:puddel@klubb.nkk.no
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Sende oppfordringsbrev til Gruppene om å holde øyelysning med tilsvarende støtte 

som 21. jan. 2014. 

820/13  Sunnhetsutvalget:    

-      RAS hjelp – status: trenger mer hjelp. 

-      Øyelysningsdag 21. januar 2014 m/Ellen Bjerkås.  

821/13  Aktivitetskomitèen: 

- Aktivitetsplanen på web. 

- Klippekurs 23.-24.november. 

       -      Dogs4All:  Stand / raseparade / julebord . 

       -     Journalist følges opp. Reaksjon fra medlemmer. 

822/13 Finn. no:  

823/13  GF lørdag 26. april 2014 i NKKs lokaler: 

- Årsmelding 

- Forslag fra styret: 

1. Fastsettelse av medlemskontingent. 

2. Styrehonorar.  

3. Div. andre. 

- Valg 

- Nye championatkrav.  

- Møte med Gruppene. 

824/13  Puddelposten 
Nr. 4/13 – manusfrist 1. nov.  

PP nr. 4 Utgivelsesdato: ca. 15.desember. 
825/13  Web’n: 

Hva skal på web nå: Revidering av retningslinjer.  

Kortfattet enkel klippe instruksjon pluss evnt. link til Youtube video. 

826/13  Valpeformidlingen:   

Oppdatering av skjema på web, kunne krysse av for attester som evnt. er sendt 

inn tidligere – under arbeid. 

827/13  Klab:  
Referat fra MH og LP til PP 4/13. 

828/13  Medlemslister/nye medlemmer:   

               Oktober: 11 stk - November: 11 stk. 

829/13  Puddelklubbens hovedutstilling: 

Hovedutst. Søndag 1. juni 2014, underskrevet kontrakt med Solberghallen. 

Samtidig booket søndag 7. juni 2015 – avventer tilbakemelding. 

830/13  Lager:  

Lageropptelling , lister og kodelås. 

831/13  Eventuelt: 

Neste møte: tirsdag 7. Januar 2014 – kl. 1800. 

  

 


