Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 22.11.2018 Kl 18.00

Møte nr.
108 - 2018

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

16/18

17/18

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

Referent
GB
Forfall:
HGA

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

Ansvarlig
Status – kjent PRCD-PRA for registrering
EH
Oppfølging av henvendelser fra Tone Bekkåsen
og Tove Bosmen
For å få valper reg. etter utenlandsk hann/sæd, må valpene testes
før registrering i NKK? Forespørre NKK.
Sender en henstilling til NKK om at de bør godkjenne tester fra flere
land.
Valg av kandidater til komiteer i NKK, vi ser ikke at vi har noen
kandidater til de forskjellig verv som er ledige.
D4A raseparade –Lage mere opplegg neste år.
EH
Julebordet – noen samlet seg, tross i at vi ikke fikk lage stort
HGA
Standen – Veldig hyggelig stand, det er kommet veldig mange
Alle
tilbakemeldinger på at standen var veldig bra, godt arrangert!
-

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

Alle

18/18

Øyelysingsdagen, 31/1, info kommer på FB og i puddelposten

TR m fl

21/18

Rydding på lageret i feb – spesielt for papirmateriale

Alle

22/18

Dato for generalforsamling og seminar 2019 –
Seminar 11. og 12. mai i forbindelse med generalforsamling
Ansvarlig for praktisk gjennomføring.
Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Kjeller (ingen hunder tillatt)

Alle
GB

Holder i seminaret og fordeler ansvar i styret.

EH

12/18

PP kommer til jul

TR, EH

13/18

Frivillig registrering av vW og RCD4 også, – status
Nkk ønsker utfyllende info om VW og RCD4, vi spør Ida

EH

20/18

Status Raseklubbenes fellesallianse- Tone og Eli var på møte, vi har betalt
medlemskap med kr 1,- pr medlem.
Vi kan stemme på det vi mener er riktig, men er ikke bundet.

EH, TR

7/18

Status web og listene, disse blir oppdatert fortløpende.
Påstand om gf vedtak at mestvinner skal komme en g per måned??
Finner ikke noe GF vedtak på mestvinnerlisten. Dette er heller ikke mulig
Det tar flere timer hver gang listen oppdateres, uavhengig av hvor ofte.

HL, LJ

45/17

Status uoffisiell bedømming/avlsgodkjenning for pudler – dette blir 31/1,
må være 2 dommere og det må være minst 5 deltagere påmeldt.

LV, TR, EH

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

Er eksteriørkravene for å stå på valpelista vår for strenge. Nå brukes Finn
mye i stedet, og en del av dem som leter der ender også opp med doodler
-Vi forsøker å lage en meningsmåling blant medlemmer, om
eksteriørkravene bør senkes
Eventuelt:
Neste møte: 12.desember kl 18:00 på chat

