Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 22.1.2019 Kl 18.00

Møte
nr. 1 2019

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

1/19

Referen
t
GB
Forfall:

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
-

Nytt svar fra Særkomiteen for utstilling
Svar fra NKks advokat på tre spørsmål, se epost
Innkommet forslag til GF

Ansvarl
ig
EH

Forslag datoer for kurs og aktiviteter, Bør bankes og inn i aktivitetsplanen nå.
Helene hverdagsstell, Maud klippekurs, Laila G?, Eva handling
Kommer på aktivitetsplanen etter hvert som datoer kommer opp.

Alle

Øyelysingsdagen, 31/1, Øyelysningsdagen er avlyst, veterinæren er forhindret
fra å komme, det kommer ny dato litt senere.

TR

2/19

3/!9

Det sendes en ny klage på vedtaket i Særkomiteen for utstilling. Det strider mot EH/Alle
allmenn rettsfølelse og norsk rettspraksis å gi vedtak tilbakevirkende kraft, slik
komiteen har gjort.
Eli skriver denne samt et brev til komiteen, for å oppklare diverse merkelige
oppfatninger de oppviser i sitt avslag på vår første anke.

25/18

Forslag til GF
Innkommet om styremedlemmer, pluss om endring av valpelisten med egen
kolonne som markerer om utstillingskravet er oppfylt, samt at vi sørger for
forslag om eksteriørgodkjenning, slik at dette blir stemt over på GF. I tillegg må vi
behandle NKKs innmønstringsskjema for de flerfargede som er registrert i NHL
og andre organisasjoner utenfor FCI.

21/18

Rydding på lageret i feb – spesielt for papirmateriale, dato 23/2 kl 11

22/18

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

4/19

Spørreundersøkelse til alle oppdrettere om synspunkter på
utstillingsanbefalingene. Vi sender ut en undersøkelse i mars.

Alle/HL

5/19

Vi opprettholder samme helserefusjoner i 2019 som i 2018.

Alle

6/19

Vi finner ny regnskapsfører. Forslag behandles på neste styremøte.

Alle

3/19

Utkast til web-versjon av hannhund listen
Dette blir bra, med gode søkemuligheter. Det tar mye tid å legge inn hver enkelt
hund, så ferdigstilles ca medio mars.
Mange hunder trenger bilder med bedre oppløsning, kan også legge til video.

HL,

45/17

Status uoffisiell bedømming den 31/1. Det er påmeldt 42 hunder, mail med info
er sendt ut til alle deltagere.

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

EH
Eventuelt:
Prcd-PRA testing, vanskelig å få registrert resultater, da NKK godkjenner bare
tester sendt fra de Nordiske landene. Vi har henstilt til NKK å vurdere å
godkjenne prøver tatt i andre land enn Norden.
Vi vedtar at vi kjøper 2 stk nettbrett eller laptop, til bruk ved utstilling.

Neste møte blir tirsdag 19/2 kl 18:00, chat.

