
  

Norsk Puddelklubb 
 
 
Dato 22.08.2018 Kl 18 

    Referat 
 
 
Møte nr. 8 - 2018 

Sted på messenger  
Møteleder 
EH 

 
Referent 
GB 

Deltagere: 
EH  -  Eli Hall 
TR – Tone Rognstad 
HGA – 
Helene GautierAarheim  
GB – Gro Bjørndalen 
LV – Laila Vold 
LJ – Laila Johansen 
HL – Heidi Løken 
  

  
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 

Forfall: 
  
  
HGA permisjon  
  
  
  
  

Saknr Sak Ansvarlig  

Post/info Nye regler for hundens alder på utstillinger–  
hunden kan nå stilles fra selve den dagen den fyller 9 mnd 

EH    

47/18 D4A raseparade og julebord, 
 
Forslag til nye aktiviteter? Forslag til nye aktiviteter, 
klippekurs/handlerkurs/agilitykurs. 

EH – spør Helene 
om hun vil være 
ansvarlig. 
 

  

10/18 Forslag til RS om å gi storcert på Nordiske utstillinger uten å 
fjerne storcert fra internasjonale utstillinger, subsidiært forslag om å 
fjerne storcertordningen. Vi fjernet siste ledd ved innsending 

EH, TR  
  

3/18 Gro tilbake som e-postansvarlig GB   

11/18 Vi sender representanter fra styret på NKKs avlsrådskurs, januar 2019.  TR m fl -    

12/18 Ikke så mye stoff ennå, ønsker mer. Mange gode tilbakemeldinger på 
forrige nr. Får mange blader i retur.  

TR, EH   

8/18 Ikke mange som har gitt tilbakemelding på hann/oppdretter lista, 
listene er nå oppdatert. 

LJ, HL   

30/17 Danmark tar Nordisk puddelforum neste år. EH   

46/17 VW – Ida søker om frivillig registrering på Dogweb, status– ønsker å 
søke om frivillig registrering av RCD4, samtidig som VW 

IMS, EH    

41/17 sjekker om den siste endrede lovmal er sendt Nkk.  EH   

7/18 Websidene status går igjennom webside status neste møte 
Arbeidsliste/prioriteringer. 
Diverse skjemaer, Lenke til den svenske utstillingskalenderen 

HL –  
  

45/17 Avlsgodkjenning for hunder som av ulike årsaker ikke stilles ut. Vedtatt i 
fjor. Det lages forslag til gjennomføring. 

TR og EH    

39/17 Sak om NKK-registrering av flerfargede er sendt til NKK, v/Marianne 
Ono Njøten, etter ønske fra Anders Tunold-Hanssen i komiteen for 
utstilling. Vi avventer svar på dette. – venter fortsatt på svar. 

EH  
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3/18 Målene våre. Delmål flere medlemmer: Medlemstallet er stigende Tone 
er i gang med info-ark til nye valpekjøpere. Sende på sirk til flere.  

TR 
  

13/18 Vi dekker underskuddet på kr 3403,- fra spesialen på Ler og kr 1000 av 
underskuddet på Hundefestivalen. Er dette utbetalt? LV sjekker 

LV   

   
Eventuelt: Neste møte 26. Sept kl 18:00 på Messenger  
  

  
  

  

                      
 


