Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 10.4.2019 Kl 19.00

Møte nr.
3 - 2019

Sted Messenger
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
HGA – HeleneGautier
Aarheim
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
LJ – Laila Johansen
HL – Heidi Løken

Saknr
Post/info

Referent
EH
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
Svar fra/til juristen i NKK
Brev fra Ann-Kristin Bjerke
Vi gir Arild Thorvaldsen ny anbef ifht dommerutdanning
Henvendelse fra veterinær om SA, Vi ber om oppdatering til nettsiden
Henv fra Nordenfjeldske ang Arra, besvart
Ønske om deltakelse Bø sendt epost
28.4., Leto var falt ut grunnet feil hos arrangøren
Tone sjekker helseundersøkelsen til Karin

Ansvarlig
EH/alle

1/19

Helenes holder stelle/klippekurs, sjekker m Laila G om hennes opplegg og
lokaler nær Jar Eva holder handlingskurs på Greverud skole
Sjekke m Chanett om mulighet for hendlerkurs for pudler

HGA
EH
HGA

3/!9

Klagen til HS er sendt. Negativt svar mottatt. Har svart på dette.
Brev til særkomiteen for utstilling, for å oppklare diverse merkelige
oppfatninger de oppviser i sitt avslag på vår første anke.
Dette sendes med kopi til HS og Helseavdelingen.

TR/alle

12/19

Puddelspesialen, jobber med sponsorpremier, gavepremier, premier
møte i utstillingskomiteen neste uke

GB

11/19

Budsjett 2019 godkjent for utlegging

LV/EH

EH
EH
EH
EH
EH
TR

15/19

Vedtak gruppene får kr 50 per medlem inkl familiemedlemmer til sine
kostnader.

EH/alle

22/18

Konferanse og GF 11. og 12. mai 2019. Konferanseprogrammet er lagt ut.

EH/GB

16/19

Ida lager forslag til punktliste med innspill/tips å tenke på for fremgangsmåte EH/HL
ved valg av hannhund og for hannhundeiere. Heidi lager Dogweb for Dummies.

4/19

Regler for å stå på klubbens oppdretterliste tas opp på neste møte.
Oppfordrer de som ikke står på oppdrettelisten til å melde seg inn på listen.
Snakke med NKK om sanksjoner for oppdrettere som ikke registrerer
valpene sine.

EH

45/17

Uoffisiell bedømming den 31/1. Status svar på evalueringsspørsmål.
Eli og Laila V. har hatt møte. Evalueringen legges på styrets messenger.
Denne legges også fram på Puddelkonferansen.

LV/EH

14/19

Helserefusjoner er til nå kun gitt eier av puddel som er medlem hos oss.
EH/LV
Eventuelle refusjoner til hunder med avlsavtale må søkes av eier som må være
medlem i klubben og gjøres opp mellom eier og den som har avlsrett.
Resultatene må være registrert i Dogweb og utbetaling skjer hvert kvartal,
samt at alle opplysninger må komme med i første henvendelse.

13/19

Det ble utbetalt flere doble refusjoner for helsetester grunnet misforståelser i
overgangen mellom styrer i 2018. Vedtak: Vi ber ikke om å få beløpene
tilbakebetalt.

Eventuelt:
Vi har fått tilbud om 20% hos Flugger for våre medlemmer og tar i mot det.
Neste møte hjemme hos Eli den 7.5 kl 18, som blir siste møte i denne
styreperioden.

LV/EH

