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Utstilling 2018 status
Dommere, ringsekretærer, skrivere og premieutdelere på
plass, Maud fotograferer, annonsen er ute, rosetter er
bestilt, diverse premier skaffes, mangler kun backup i
sekretariatet en time eller to.
Budsjettet for utstillingen virker fornuftig. Det blir loddsalg.
Royal Canin er hovedsponsor

Ansvarlig
GB
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Puddelposten. Mange veldig gode tilbakemeldinger. Vi
satser på denne layouten. Alle som har bidrag må sende til
redaksjonen.

ES/EH/TR
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Nordisk Puddelforum - Vi må holde det.

AKS
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Øyelysningsdag 01.02.2018 NKK sine lokaler på Bryn kl 12
Det er rekordmange påmeldt – 47 til øye + 11 til
patellasjekk.
Eli sender listen til Ann-Kristin for sjekk av medlemsstatus
på deltakerne. Eli henter nøkkel hos NKK og leverer til
Helene som starter opp. Eli spør om flere kan hjelpe til.
GS 2018
Tidspunkt 14. april kl 12.00
Nordenfjeldske kommer nedover. Formøte/ettermøte?
Sunnhetsutvalget kontaktes ang deres forslag om kjent PRAstatus for registrering hos NKK
Be om et møte med NKK om deres henvendelse ang
premiering av flerfarget puddel. Omregistrering fra NHL til
NKK.
Aktivitetsplan 2018
EH laget utkast
Kombinere seminar med en endagsutstilling?

EH
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Ta med avlsgodkjenningsdag.
AKS hører med Laila Godager om nybegynnerkurs
Implementering av ny lovmal
AKS sjekker med NKK om hvorfor vi ikke har fått den fra
dem.
Årsberetning 2017
E-post. Vi tar en økt hver i styret, så vi bedrer responstiden
vår. Gro sjekker eposten frem til neste møte, svarer dem
hun kan og videresender til andre i styret, dersom
nødvendig.
Utstillingsklippekurs med
Eventuelt
- Greit med 1500 i leie per dag for MH-bane.
- Hannhundlisten. Under et år siden hver enkelt eier
ble forespurt om hundene skulle stå på listen. Tekst
på web-siden og facebook om at eiere må gi beskjed,
når hundene deres skal ut av listen.
- Ann Kristin får byttet epostadresse for MH på
terminlista til klab@gmail.com
- Tilskudd til gruppene etter medlemsantall
Neste møte: Onsdag 7.2. kl 19.30
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