Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 19.2.2019 Kl 18.00

Møte nr.
2 - 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

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

Referent
GB
Forfall:
LV

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

Saknr
Post/info

Sak

1/19

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

Alle

2/19

Ny dato for øyelysingsdagen, 14.3. Mulig ledige plasser

TR

3/!9

Eli har skrevet forslag til ny klage på vedtaket i Særkomiteen for utstilling. Det EH/alle
strider mot allmenn rettsfølelse og norsk rettspraksis å gi vedtak
tilbakevirkende kraft, slik komiteen har gjort. Klagen gjennomgått og godkjent
i styret. Tone skriver et brev til komiteen for å oppklare diverse merkelige
TR/alle
oppfatninger de oppviser i sitt avslag på vår første anke. Dette sendes med
kopi til HS og Helseavdelingen. Gjennomgås på neste styremøte.
EH/alle
Årsberetning 2018, gjennomgått og vedtatt av styret.

7/19

-

Innkomne forslag til GF

6/19

Ansvarlig
EH/alle

EH/alle
Styrets forslag til GF, se årsberetningen

21/18

Nye ryddedatoer på lageret (spes papirmaterialet) dato 19/3 og 23/3 kl 11 Alle

22/18

Konferanse og GF 11. og 12. mai 2019. Vi har konferansen først, avslutter med EH
GF. Alle foredragsholdere er på plass.
Holder i seminaret og fordeler ansvar i styret.
Ansvarlig for praktisk gjennomføring.
GB
Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Kjeller (ingen hunder tillatt)

4/19

Spørreundersøkelse til alle oppdrettere om synspunkter på
utstillingsanbefalingene. Vi sender ut en undersøkelse i mars.
Lage første forslag til spørsmål. Tar dette på neste styremøte.

Alle/HL

8/19

Vedtak om ny regnskapsfører: Vidar Hansen, Myhrers regnskapsbyrå,
Lillestrøm som har gitt et godt tilbud. Viktig! Regnskapsrutiner. Alle bilag
klistres opp på A-4 ark.

EH

3/19

Status web-versjon av hannhund listen – mail er sendt til alle på listen, om
bedre bilder.

HL

45/17

Uoffisiell bedømming den 31/1. Status svar på evalueringsspørsmål.
Eli og Laila V lager et forslag til evaluering som legges frem for styret.
Denne legges også fram på Puddelkonferansen.

LV

3/18

Info-ark til nye valpekjøpere.
GB
Arket er godkjent av styret, og blir lagt inn i valpehefter og ut på siden vår som
en PDF, så oppdrettere kan levere til valpekjøpere.

24/18

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

TR

9/19

Enkelte har ytret ønsker om at mestvinnerlistene publisert oftere. Sjekker
muligheter for dette

EH

10/19

EH
Klubbens hederstegn til «hemmelig» - enighet om at vi utdeler et hederstegn
på GF
Eventuelt:
Forslag om neste møte med behandlig av regnskap og budsjett neste møte blir
tirsdag 19/3 kl 18:00, chat.

