Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 19.3.2019 Kl 19.00

Møte nr.
3 - 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:
TR
HGA

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

Saknr
Post/info

Sak
Ansvarlig
Forslag til dommere på NKKs utstillinger, send inn forslag hvis noen har noen EH/alle
spennende dommere, så sendes en liste til NKK.
Søknad om moms-kompensasjon, Eli sender inn.

1/19

Helene hverdagsstell, sjekker Hvalstad?,LailaG stelle/klippekurs, Eva N
handling ved Greverud skole tirsdager etter påske. Ann-Kristin Steinslien
skal holde klippekurs, likeledes blir det Anders Rosellkurs i Bergen

Alle

2/19

Øyelysingsdagen gikk veldig fint. 41 påmeldte hunder, var ferdig en time før
planlagt, og oppgjøret stemte. Fått tilbakemeldinger fra deltagere og
veterinæren som syntes dette var veldig bra og de var fornøyde med
opplegget.

TR/HL

3/!9

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

Status Puddelspesialen, jobber med sponsorpremier, gavepremier, premier

GB

11/19

Regnskap 2018 og budsjett 2019, Eli og Laila V. ser på det og sender over
budsjettforslaget til styret for godkjenning

EH/LV

21/18

Rydding på lageret (spes papirmaterialet) utsatt til over påske

Alle

TR/alle

22/18

Konferanse og GF 11. og 12. mai 2019. Konferanseprogrammet er nå klart i
detalj. Forslag: Kun betaling for maten, dvs kr 350 for medlemmer. Andre
deltakere må betale kr 650.
Ansvarlig for praktisk gjennomføring.
Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Kjeller (ingen hunder tillatt)-stor
parkeringsplass
Full annonse på programmet blir lagt ut nå.

EH
GB

Spørreundersøkelse til alle oppdrettere om synspunkter på
utstillingsanbefalingene. Mange oppdrettere står ikke på vår liste. Bør vi
rekruttere flere, før vi sender ut spørreundersøkelsen?
Vi drøfter også spørsmålsstillinger.
Oppfordrer de som ikke står på oppdrettelisten til å melde seg inn på listen,
også de som ikke har kennelnavn.

Alle/HL

3/19

Status web-versjon av hannhund listen – mail er sendt til alle på listen, om
bedre bilder. Noen få har sendt nye bilder. Nå legger vi ut, så får de vurdere,
når de ser listen.

HL

45/17

Uoffisiell bedømming den 31/1. Status svar på evalueringsspørsmål.
Eli og Laila V. lager evalueringen og legger frem på neste styremøte.
Denne legges også fram på Puddelkonferansen.

LV/EH

3/18

Info-ark til nye valpekjøpere er lagt som pdf på hjemmesiden.

HL

9/19

Enkelte har ytret ønsker om at mest vinnerlistene publisert oftere. Eli har
EH
sjekket muligheter for dette med Gro S.
Listen blir lagt ut på web 4 ganger i året, dette er en stor jobb, og tar ca 7 timer
hver gang, Gro S. gjør en utmerket jobb, og styret ønsker å opprettholde
ordningen. Dersom listen skal oppdateres oftere, ønsker ikke Gro S. og
fortsette jobben.

4/19

Eventuelt:
Kom opp et spørsmål ang helserefusjon og eier av hund, da eier og personen
som krever refusjon ikke er samme person. Eier av hunden er ikke medlem av
NPK, men det er personen som krever helserefusjon. Hvordan stiller vi oss til
dette? Eli sjekker tidligere praksis.
Helserefusjon gjelder medlemmer av NPK.

Forslag om neste møte 10.april kl 18, på chat.
Og hjemme hos Eli den 7.5 kl 18, som blir siste møte i denne styreperioden.

GB

EH

