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

Referent
GB
Forfall:

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
helenegautier.aa@gmail.com
HGA
groeli@online.no
Lailavold@hotmail.com
Lailajohansen11@gmail.com
heidi.loken@hf.uio.no

LJ

Saknr
Post/info

Sak
Nytt anbf. brev sendt Arild Thorvaldsen
Bedt om oppdatering til nettsiden fra veterinær om henvendte seg om SA,
Revisorberetning for godkjent regnskap mottatt
Søknad om Momskompensasjon må inn innen 1.6.
Vedtatt at vi får medlemsrabatt hos Flugger Farge, alle medlemmer får 20%
rabatt.

Ansvarlig
EH
EH
EH/alle
EH/LV

1/19

HGA
HGA
Alle

3/!9

Helenes klippekurs avlyst
Sjekke m Jeanette om mulighet for handlerkurs
Utstillingskomiteen har invitert til utstillingskurs i tillegg til Eva sitt.
Komiteens ble utsatt på grunn av for få påmeldinger, nytt kurs vil bli
annonsert.

TR

12/19

Brev sendt 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.
Puddelspesialen, status, alt er i rute, mail er sendt ut til
utstillere/oppdrettere om ønske av gavepremier/loddpremier.

GB

Konferanse og GF 11. og 12. mai 2019. Fordeling av oppgaver.
Gro ordner mat/innkjøp , kaffe/te/mineralvann ol. Setter opp skilt.
Laila V. ser på evalueringen av den uoffisielle eksteriørbedømmelsen, søndag.
Eli kjøper blomster og tar med stemmetegn.
Heidi ordner data/dokumenter.

EH/GB/
alle

22/18

16/19

Ida lager forslag til punktliste med retningslinjer for fremgangsmåte ved valg
av hannhund og for hannhundeiere. Heidi lager Dogweb for Dummies.

IMS/EH/
HL

4/19

Regler for å stå på klubbens oppdretterliste tas opp på neste møte. Har vi
kapasitet til å følge opp reglene?
Oppfordre 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.

Alle

45/17

Evaluering av uoffisiell bedømming den 31/1 lagt fram.
Presenteres på seminaret av Laila V

LV/EH

