
Norsk Puddelklubb 

Dato  11.04.2018 
19.30 

Referat Møte nr. 4 - 2018 

Sted  Messenger Møteleder 
Ann Kristin L. Sletnes 

Referent 
Eli Hall 

Deltagere: 
AKS - Ann Kristin L Sletnes 
KS    -  Kine Sletnes 
HGA – Helene Gautier Aarheim 
EH   -  Eli Hall 
ES – Eli Skomsø 
JA – Jorunn Aukrust 
GB – Gro Bjørndalen 

sletnes59@gmail.com 
kine94@live.no 
helenegautier.aa@gmail.com 
eli.hall@online.no 
eli.skomso@gmail.com 
puddelbutikken@altiboxmail.no 

groeli@online.no 

Saknr Sak Ansvarlig 

26/17 Utstilling 2018 
Alt er i rute 

GB 

30/17 Nordisk Puddelforum - Vi må holde det.  AKS ringer 
Joanna.  

AKS 

36/17 GS 2018  
Tidspunkt 14. april kl 12.00 
Styret møter Nordenfjeldske styret ca. kl 10.30 -11.00 og 
diskuterer organiseringen av gruppen. 
Samtale med møteleder Merete Greaker kl 11.30 
Styrets innstilling til de ulike forslagene ble diskutert.  
Nye lover: Vi ser på å gi husstandsmedlemmer 
stemmerett. Ønsker ikke mulighet til fullmakt, men 
dersom det skulle være ønsker vi det begrenset til en eller 
to per person.  
Vi står bak forslaget fra SU om kjent prcd-pra-status på 
begge foreldre for registrering hos NKK, likeledes 
valgkomiteens forslag til frist for kunngjøring av 
styremedlemmer på valg.  
Styret vil opprettholde at gruppene søker om midler til 
prosjekter, fremfor å bevilge en fast sum per medlem. Vi 
ønsker å opprettholde fullcertordningen og går således 
mot å reversere denne. Vi er også mot å begrense antallet 
utstillinger pudler kan stilles på til NKK sine og 
puddelspesialer. 
Styret fordelte diverse praktiske gjøremål i forbindelse 
med generalforsamlingen mellom seg. 

AKS 
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39/17 Vi har sendt e-post til NKKs særkomite for utstilling og 
bedt om møte om NKKs henvendelse ang premiering av 
flerfarget puddel for å få dem omregistrert fra NHL til 
NKK. Det blir Skypemøte. 

AKS/EH 

41/17 Implementering av ny lovmal. Forslag om å gi 
husstandsmedlemmer stemmerett, i motsetning til det 
som ble vedtatt på forrige styremøte, og åpne for en 
diskusjon rundt eventuelle fullmakter, selv om styret er i 
mot dette siste. 

EH/AKS 

Eventuelt Redaktør for Puddelposten tre siste nummer har fått 
utbetalt honorar. 


