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Referent
Forfall:

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com

helenegautier.aa@gmail.com
groeli@online.no
Lailavold@hotmail.com
Lailajohansen11@gmail.com
heidi.loken@hf.uio.no

Helene Gautier Aarheim
Gro Bjørndalen

Sak
Styret konstituerte seg
Sekretærfunksjonene deles mellom Helene Gautier
Aarheim og Gro Bjørndalen, øvrige løpende oppgaver ble
også fordelt, Laila Vold ble valgt til kasserer
Nye honorarer for løpende oppgaver ble vedtatt

Ansvarlig
EH

Mål for styreperioden
Flere medlemmer
(Infoark som oppdrettere kan gi valpekjøpere kan Helene
lage et utkast? spørre folk vi er i kontakt med, puddeltreff)
Mer aktive medlemmer
(Få flere utenfor styret med på å gjøre oppgaver, få i gang
flere aktiviteter i distriktene, legge seminaret sammen
med GF på våren)
Videreutvikle og fornye hjemmeside, hannhundliste og
oppdretterliste
Valpeheftet må oppdateres
Søknad fra Gruppe Nordenfjeldske om økonomisk støtte
Vi dekker prinsipielt ikke julebord. Kurs bør dekkes av
deltakeravgift. Reisestøtte gis med maks kr 1200 per
gruppestyre for reise til GF og innvilges til Nordenfjeldske
og vi oppfordrer til å søke om å få dekket deler av
underskudd på rasespesialen for i år. Vi forventer at det
neste år ikke vil bli tilsvarende, siden utstillingen er flyttet
til samme helg som NKK og andre lokaler.
Utstilling i Drammen hundepark går som planlagt
Gavepremier og premier til loddsalg etterlyses
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Eventuelt

Nordisk Puddelforum – EH tar kontakt med de andre
klubbene
GF 2018
Vi er fornøyd med avviklingen av GF i det store og hele.
Skal vi for eksempel forsøke å få til møter med alle
gruppestyrer i forkant, slik vi hadde med Nordenfjeldske?
Føre inn endringene fra GF i lovmalen. Sende inn til NKK.
Fylle ut aktivitetsplanen med aktiviteter fra gruppene
Ida søker NKK om prcd-PRA som registreringskrav for
småvariantene på vegne av styret
Avlsgodkjenning
Vi diskuterte muligheten for å la to rasedommere gå
gjennom hundene og godkjenne, uten nødvendigvis å ha
et eget skjema. For så å evaluere dette etterpå. Og vi
vurderer å legge det i etterkant av en rasespesial eller
større utstilling.
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.
Implementering av ny lovmal. Må sendes NKK.
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Von Willebrands Disease, Ida søker NKK om å få frivillig
registrering på DogWeb
Neste møte: Høringer fra NKK, og videreføring av
refusjoner, Nettsidene.
Møtet blir 23.5. hos Laila Johansen, Åsulvsvei 14, 1433 Ås
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