
Norsk Puddelklubb 
Postboks 932, 0104 Oslo e-post: puddel@klubb.nkk.no 
Org.nr:991831541  www.puddelklubb.no 
Bankgiro:dnb 1645.08.51063 

 
Protokoll for møte med gruppene 05.02.2011 
Best Western Airport Hotell, Gardermoen 
 
NPK styret:  
Leder: Tone Bekkåsen Fischer 
Nestleder: Elisabeth Sørenssen 
Styremedlem: Bente Tyrholm 
Sekretær: Hjørdis Sævareid 
Kasserer: Karin Hansen  
Varamedlem: Ann-Kristin Flo Larsen 
Varamedlem: Vibeke Pedersen 
 
Forfall fra Karin Hansen, Ann-Kristin Flo Larsen og Vibeke Pedersen 
 

Saker: Innhold: 
Gruppe Nordenfjeldske 
presenterer  sitt arbeid: 
-Nils Kristian Gimseng 
-Martina Pollokat 

a) God dugnadsånd: Medlemmene har vasket ned en leilighet 
og tjent 15 000,-  
b) God økonomi  
c) Fellestur hver uke, ca 10 ekvipasjer 
d) Lite frammøte på medlemsmøter, men bedre når det er 
veterinærbesøk (-fordrag) 
e) Utstilling i februar 
f) Pelsstellkurs & ringtrening i mars 
g) Ny hjemmeside 
h) Nytt klubbhus 
 

Gruppe Nordland 
presenterer sitt arbeid: 
-Diane Nikolaisen 

a) God økonomi 
b) Strever med lite oppmøte på aktiviteter 
c) Klippekurs/pelsstellkurs i Mosjøen svært populært. 12 stk per 
kurs. 
d) God oppslutning på innendørs ringtrening i parkeringshus i 

http://www.puddelklubb.no/


Bodø 
e) Samarbeid med lokal hundeklubb om arrangement 
f) Unge jenter som ikke har råd til medlemskap. Forslag: La 
jentene få hjelpe til med pelsstellkurs og la dem få ett års 
medlemskap i betaling. 
g) Har prøvd aktiviteter i Tromsø uten hell. 
h) God økonomi 
i) Ny hjemmeside, liten respons 
 

Gruppe Rogaland 
presenterer sitt arbeid: 
-Siril Fylkesnes 
-Elisabeth Moody 
 

Fredelig og hyggelig i gruppe Rogaland 
a) Hovedaktiviteten er utstillingen, som går på skinner. Mange 
kompetente medlemmer som villig stiller opp og er aktivt med 
på å arrangere utstillingen. Salg av “puddelstæsj” 
b) Ikke mange aktive medlemmer, sliter med oppmøte på 
aktiviteter. 
c) Stabilt styre, de samme i 10 år. 
d)Julebord 
e)Pelsstellkurs, godt oppmøte. 
f)God økonomi. Vil kjøpe tepper til utstillingen. 
g) 10 års-jubileum til neste år 
 

Gruppe Vestlandet 
presenterer sitt arbeid: 
-Kjell Ole Sperrevik 
-Marianne Holmseth 

a) Tungt år – først og fremst ved avlysning av utstilling. 
b) Planlegger klippe- og pelsstellkurs nord for Bergen. Vil 
undersøke behovet. 
c) Oppstart agility? 
d) Avholdt klippekurs med 7 påmeldte hvorav 2 meldte forfall 
e) Ukentlig ringtrening i parkeringshuset på Nesttun. 
f) Frustrasjon over noen negative medl. 
g)Frustrasjon over styrets behandling av klagebrev: 
 1.Ringtrening 2010  
2.Tilbakebetaling av påmeldingsavgift  
 

Postnummerintervaller Presentasjon av kart over postnummer: 
Diskusjon om hvilke områder gruppene skal ha aktiviteter 
i. 

•  Gruppe Nordland dekker Nordland, Troms og Finnmark. 
8000-9999 (dvs. fra 80 til 99 på katet) 

• Gruppe Nordenfjeldske dekker Nord- og Sør-Trøndelag og 
Møre og Romsdal. 7000-7999 og 6000-6699 (dvs fra 60 til 
66 og fra 70 til 79 på kartet) 



• Gruppe Vestlandet dekker Hordaland og Sogn og 
Fjordane. 5000-5400 og 6700-6999. (dvs. fra 50 til 59 og 
fra 67 til 69 på kartet) 

• Gruppe Rogaland dekker Rogaland. 4000-4499 og 5500-
5589 (dvs. fra 40 til 44 og 55 på kartet) 

 
Hjørdis Sævareid har rettet opp  
postnummerintervallene. Medlemmene må flyttes manuelt. HS 
gjør dette ved leilighet. 
 

Logo Det ble en del diskusjon om godkjenning av gruppenes logo. 
Viktige moment i diskusjonene: 

• Bruke NPK-logo som mal, men med egen puddel i 
innerste ring og riktig gruppenavn og årstall. 

• Viktig med gjenkjennelse. 
• Gruppenes og NPKs logo må tydelig skilles fra hverandre. 

 
Det var enighet om at gruppenes logo kunne bruke samme mal 
som hovedstyret, men med riktig tekst og årstall i henhold til 
gruppa og med egen puddel inni den innerste ringen.  

 Nordenfjeldske har godkjent Logo 

 Nordland vil gjerne lage ny logo 

 Vestlandet vil bruke sin gamle logo=puddel m paraply 

 Rogaland arbeider frem alternativ som ikke forveksles 
med NPK sentralt 

  

Vedlegg: Vedlagt i heftet som ble utdelt på møtet ligger; 

 Aktivitetsplan 2011 

  Lover for Norsk puddelklubb 

 Retningslinjer for NPKs grupper 

 Retningslinjer for valgkommiteer i NPK 

 Retningslinjer for storcert, og Protokollføring 
 

Rutiner for 
årsmøteinnkalling og 
årsberetninger: 

• Innkalling til Årsmøtet: Puddelposten nr 4 
• Årsberetning: Puddelposten nr 1 
• Referat frå årsmøtet: Puddelposten nr 2 
• Gruppenes retningslinjer må justeres i forhold til 

Innkomne forslag som skal inn 8 uker før årsmøtet. 
 

 



 

Diverse: 

-diskusjon omkring årsmøtetidspunkt. Ikke helt avklart hva som ble bestemt i 

2010. 

-Gruppe Nordenfjeldske mener de ikke har fått referat fra gruppemøtet i 2010.  

De andre gruppene bekreftet at dette var mottatt. 

-Hovedstyret anbefaler NKKs organisasjonskurs og organisasjonshåndboka. NKK 

arrangerer kurs i Bodø, der 3 stk fra gruppe Nordland har meldt seg på. 

-Det ble diskutert og deltagerne var enige om å bruke web som 

informasjonskanal 

-Det ble vedtatt at gruppene skal ha begrenset tilgang på arra. Dette betyr at 

det er NPKs sekretær som henter ut medlemsinformasjon til utbetaling av 

aktivitetsstøtten 

-Alle gruppene har avholdt årsmøte i løpet av januar 2011.  

 
Norsk Puddelklubb 

sekretær 

Hjørdis Sævareid 


