Norsk Puddelklubb
Dato 20.06.2018 Kl 19
Sted hos Eli

Møteleder
EH

Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
HGA – Helene Gautier Aarheim
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
LJ – Laila Johansen
HL – Heidi Løken
Saknr
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11/18
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Referat

Møte nr. 7 - 2018
Referent
GB
Forfall:

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

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

Sak
Evaluering av utstillingen i Drammen
Styrets innspill til utstillingskomiteen:
Utstillingen var vellykket. Den store utfordringen var
varmen. Dommerne bør i slike tilfeller ikke bruke for lang tid
pr hund og ikke ta felles pause. Strenge dommere (preget av
det engelske systemet?). Fine og mange premier,
deltagerpremie flott.
Kjøpe inn rosetter til VG, G og E og selge til de som ønsker
på neste utstilling
Det tilbys honorar på kr 800,- til organisator med
heldagsarbeid på stands/arrangement osv, og andre heldags
hjelpere til stands/arrangement får tilbudt kr 500,-.
Forslag til RS om å gi storcert på Nordiske utstillinger uten å
fjerne storcert fra internasjonale utstillinger, subsidiært
forslag om å fjerne storcertordningen
Vedtak: Dette foreslås på RS
Gro overtar etter Eli som Epost-ansvarlig frem til Helene er
tilbake
Vi sender representanter fra styret på NKKs avlsrådskurs,
januar 2019
Puddelposten nr 2 begynner å nærme seg utsendelse, mye
jobb å få materialet i riktig kvalitet og formater.
Alle hannhundlistene er nå ferdige i oppsett. ☺ Vi ønsker
flere hannhunder inn på listene Hannhundeiere og
oppdrettere oppfordres til å gi tilbakemeldinger om
endringer på disse listene, og kanskje noen ønsker bedre

Ansvarlig
GB, alle

LV, EH

EH, TR

GB, EH
TR m fl
TR, EH
LJ, HL

bilder. Vi sender forespørsel til alle på mailingliste
30/17

Har sendt epost til DPK og spurt om de ønsker å arrangere
Nordisk Puddelforum nå, men har ikke fått svar.

EH

12/18

EH

46/17

Søknad om kjent PRA-status innsendt til NKK. Behandles av
deres sunnhetsutvalg i november.
VW – Ida søker om frivillig registrering på Dogweb

IMS, EH

41/17

Ny lovmal sendt til NKK

EH

7/18

Websidene
Arbeidsliste/prioriteringer.
Lage et hannhund-skjema til bruk for de som ønsker hunden
på hannhund listen
Valpeskjemaet oppdateres også
Avlsgodkjenning for hunder som av ulike årsaker ikke stilles
ut. Vedtatt i fjor. Det lages forslag til gjennomføring.
Sak om NKK-registrering av flerfargede er sendt til NKK,
v/Marianne Ono Njøten, etter ønske fra Anders TunoldHanssen i komiteen for utstilling. Vi avventer svar på dette.
Målene våre. Delmål flere medlemmer: Tone er i gang med
info-ark til nye valpekjøpere. Medlemstallet er stigende.
Vi dekker underskuddet på kr 3403,- fra spesialen på Ler og
kr 1000 av underskuddet på Hundefestivalen.
Eventuelt:
Helene har permisjon et halvt år, og hennes oppgaver og
honorarer for denne tiden fordeles på resten av styret.

Utsettes til møte i august, da webansvarlig HL er på ferie.

45/17
39/17

3/18
13/18

Vi får lenket til den Svenske utstillingskalenderen på
nettsidene våre

Neste møte Onsdag 15 august kl 18:00, messenger.

TR og EH
EH

TR, alle

