Norsk Puddel Klubb’s
Utstillingskomitè
Tirsdag 16.04.2019
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Sted:
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Deltagere:
GEB Gro Bjørndalen
MN Maud Nilsson
HS Hjørdis Sævareid
TBF Tone B. Fischer
RH Rune Halseth
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Utf.
Møte nr. 4, 2019
Klippedemo./kurs.
Flyttes til på høsten, det blir for kort tid nå på vår-/forsommer. Planlegger todagers, kursplan lages og datoer spikres, da det skal inn i klubbens
aktivitetsplan.
Handlerkurs.
Her ser det ut som vi kan få til noe før sommeren. Eget møte planlegges med
kursholder Wenche og Rune/Tone onsdag 24.ds. Kursplan lages og datoer
spikres, inn på aktivitetsplanen.
Premieinnkjøp.
Vet bed kjøpes inn hos Hund i Huset og samtidig purre på gavepremien.
Sjekke om det er mulig å få tak i flere puddel lysestaker på Ikea.
Bir/Bim premiene kjøpes inn hos Buddy, tirsdag over Påske.
Sponsorgaver.
Første virkedag over Påske hentes gavepremiene fra Buddy så disse kan
fordeles i.h.t. liste. De resterende purres for konkret svar:
Lexia, Meny og Waggytail + Dyrenes Venn.
Gavepremier utstillere/oppdr./medl.
Tekst laget, venter på tilbakemelding om evnt. mailingliste fra klubben.
Sjekke med Nina Solberg om det er mulig å lage en messengergruppe utifra
medlemslista på facebook.
Hvis ikke blir det «gamlemåten» en og en…
Eget premiemøte Rune/Tone 24.ds.
Lager.
Status, dette har Gro kontroll på.
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Arra
Status påm. pr. i dag 8 stk.
Gjennomgått «huskelista»
Følge opp alt som har med katalogen å gjøre i god tid denne gangen. Skriving
(Ann-Kristin), trykking (Gro), annonser med logo (Rune).
Sjekke catering Drammen og bestille snitter.
Telle opp antall blomster, evnt. avskårne i tillegg til orkidèer.
Ringsekr./skriver.
Så ble vi dessverre utsatt for det samme som i fjor, sent avbud til tross for
tidligere skriftlig bekreftelse. Her må det gjøres en innsats, kontakte
ringsekretærforeningen samt venner og bekjente. Ikke den letteste helgen og
skaffe ringsekretær og skriver – mange klubber som skal ha spesial.
Neste møte.
Onsdag 8. mai -19 kl.1900
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