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Deltagere:
EH - Eli Hall
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HGA –
Helene GautierAarheim
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
LJ – Laila Johansen
HL – Heidi Løken
Saknr
Post/info

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
Sak
-

17/18

Referent
GB
Forfall:

Oppdatere info hos NKK
Det er sendt en henstilling til NKK om å vurdere å godkjenne
tester fra flere land enn de nordiske.
Har fått forespørsel om man mister poeng på mestvinnerlista
om man går fra dverg til toy(eller en annen størrelse)
Fra GF i april til nå, har antall medlemmer steget fra 1157 til
1398, det er positivt.
Mottatt aktivitetsplan fra Klab. 2019-plan for alle publiseres senest i
romjulen

Ansvarl
ig
EH

Forslag til nye aktiviteter, handlerkurs m/Eva Nygaard
EH/LJ
Klab har både rally og lydighet neste år
Klab
Laila G fulle kurs i hverdagsstell, hun vil kjøre nye kurs på nyåret.
Alle
Maud Nilsson vil også kjøre kurs i hverdagsstell og evt bad/føn av utstillingspels.
Helene vil også holde kurs i hverdagsstell, i Oslo og/eller Hoff
HGA
Motivasjonskurs/språkkurs – forslag til neste års seminar

18/18
Øyelysingsdagen, 31/1, Tone ansvarlig, Heidi, og Helene hjelper til her.
27/18

TR

Søknad fra Nordenfjeldske om dekning av underskudd på A Rosell kurs
Alle
Styret mener at dette er noe arrangøren bør beregne, av utgifter og inntekter
med antall påmeldte. Slike kurs har vært avholdt andre steder uten underskudd.
Styret kan ikke dekke opp for noen og ikke for andre.
Søknad avslått.

21/18

22/18

Rydding på lageret i feb – spesielt for papirmateriale
Konferanse og GF 11. og 12. mai 2019. Vi har konferansen først, avslutter med
GF.
Holder i seminaret og fordeler ansvar i styret.
Ansvarlig for praktisk gjennomføring.
Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Kjeller (ingen hunder tillatt)
Foreslår punkt om genetikk – igjen!
Evt få inn en tannspesialist, som kan si litt om tenner.
Punkt om DM fra Laboklins veterinær og om hundens språk

Alle

EH/alle
GB
EH

12/18

PP kommer til jul

13/18

Frivillig registrering av vW og RCD4. Nkk har foreløpig avslått å registre dette i EH
Dogweb. De tilbyr seg å hjelpe oss med oversikt over storpudler med
/IMS
blødningstendenser, gjennom annonsering i Hundesport, på nettsidene deres o.l.

26/18

Forslag om egen kartlegging av diverse gentester hos NPK.
Ida har tilbudt seg å lage database, tilgjengelig for sunnhetsutvalget og styret
Det er opprettet en egen E-post til dette, hvor de som ønsker kan sende inn
Resultater på sin hund, og få det registrert av NPK v/Ida.
Info om dette blir lagt ut på FB og nettsiden

EH/IMS

7/18

Status web og listene, disse blir oppdatert fortløpende.
Igangsette utvikling av web-versjon

HL, LJ
HL

45/17

Status uoffisiell bedømming den 31/1.
Pr nå er det 11 påmeldte., frist er 10.jan
Sted blir Ramstadsletta

LV, EH,
LJ

3/18

Info-ark til nye valpekjøpere. Sende på sirk til flere. – februar

GB

24/18

Ringoppsett for pudlene på NKK-utstillinger – sender en henstilling til NKK om
at flest mulig pudler dømmes i samme ring og at ringene må være ved siden av
hverandre

TR

25/18

Nesten ingen på vår valpeliste – mange på Finn. Ny ide ang valpelisten kommet
fra medlem – alle må ha helsekrav, men egen rubrikk dersom de ikke oppfyller
utstillingskrav.
Dette blir et punkt på GF.

EH

Eventuelt:
Neste møte: Tirsdag 22/1-19 kl 18:00 på chat.

TR, EH

