Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 30.10.2018 Kl 18.30

Møte nr. 8 2018

Sted Greverudveien 11
Møteleder
EH
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

Sak

16/18

D4A raseparade – Bente organiserer. Her trengs det flere småvarianter i
flere farger,
Julebordet – også i år på Dogs4All, søndag 18/11, etter bedømmelsen er
ferdig. Meld på til Helene Gautier Aarheim.

18/18

HGA:
permisjon

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

Saknr
Post/info

17/18

Referent
GB
Forfall:

-

Nye lover for NPK godkjent av HS. De blir lagt ut på web.
Vellykket LP/Rallystevne med 97 deltagere på Stange. Bente og
Klab har gjort en kjempejobb

Forslag til nye aktiviteter , handlerkurs m/Eva Nygaard
Klab har både rally og lydighet neste år
Laila G tar gjerne flere hverdagsstell
Motivasjonskurs/språkkurs – forslag til neste års seminar

Ansvarlig
EH. GB

EH
HGA

Alle

Øyelysingsdagen 31.1.19. – dette blir på Blommenholm fra kl 12:00-19:00 TR m fl
med veterinær Kristin Lange, det blir også mulighet for patella sjekk.
21/18

Rydding på lageret – i løpet av februar

22/18

Dato for generalforsamling og seminar 2019 – 11.mai
Seminar 11. og 12. mai i forbindelse med generalforsamling.
Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Kjeller

Alle, GB

12/18

PP avlsnummer mm, status på innkommet stoff og forslag – ok

TR, EH

13/18

VW – styret vil søke om frivillig registrering på Dogweb, status–Vi har søkt EH
om frivillig reg av RCD4 også, – avventer svar fra NKK

41/17

Nye lover godkjent av HS – disse blir lagt ut på web

Alle

EH

20/18

Vil vi delta med avgift i Raseklubbenes fellesallianse? En kr per medl –
Tone deltar på neste RFA møte fredag 2/11, EH og TR får ta beslutningen
etter dette møtet.

7/18

Websidene vi gikk gjennom status på Arbeidsliste/prioriteringer – se på
HL
muligheten til mappe i postprogrammet, og websystem på hannhundlisten
mm
Lenke til den svenske utstillingskalenderen – ligger på web

45/17

Avlsgodkjenning for pudler som av ulike årsaker ikke stilles ut. Vedtatt i
LV, TR, EH
2017. Vi tar denne samtidig som øyelysning, på Blommenholm 31/1-19, og
en gang på våren hos Nordenfjeldske. Dommere vil bli annonsert senere.

15/17

NKK-registrering av flerfargede kan gjøres ved innmønstring av
en dommer. Må opp på vår gen fors og organiseres av oss. NKK har laget
skjema.

3/18

Info-ark til nye valpekjøpere. Sende på sirk til flere. – Infoarket ferdigstilles TR

23/18

Agility puddel-VM i Tyskland, en gruppe på med 7 av våre medlemmer
reiser og har spurt klubben om støtte, vi sponser gruppen med kr3000,-.
De skal bruke våre lokaler og lage en fyldig reportasje fra turen i PP.
Eventuelt:
Neste møte:
22.november kl 18:00 på skype/chat.

EH, TR

EH, LV

