Norsk Puddel Klubb’s
Utstillingskomitè
Torsdag 29.08.2019
Kl. 1800
Sted:
Messenger
Deltagere:
GEB Gro Bjørndalen
MN Maud Nilsson
HS Hjørdis Sævareid
TBF Tone B. Fischer
RH Rune Halseth

Referat

Nr:16/2019

Innkallende:
Gro

Referent:
Tone

groeli@online.no
kisaflis@online.no
hjordis.poodles@icloud.com
eugenios@online.no
boy.runeh@gmail.com

Leder
Medlem
Medlem
Sekretær
Medlem

Saksnr.
98/19

99/19

1

Utf.
Møte nr. 8, 2019
Hvem blir med videre:
Bindende for en periode (1 år). Alle som sitter i komitèen blir med videre
minst ett år under forutsetning av at sammensetningen og konstitusjonen
forblir som den er og at arbeidsoppgavene stort sett blir fordelt på samme
måte som hittil. Vi har prøvet oss på handlerkurs og vil også prøve å
gjennomføre klippekurs og Klubb(Open)Show denne perioden da dette er
forespurt oss av Styret. Men for fremtiden vil denne komitèen kun befatte
seg med Hovedutstillingen, ellers blir det for mye. Vi har nå en
velfungerende fordeling på alle arbeidsoppgaven i forbindelse med
utstillingen på oss 5 i komitèen. Foreslår for Styret at de danner en
Aktivitetskomitè for disse andre arrangementene dersom Styret ønsker
ytterligere avlastning, da det ser ut som om det er flere personer som ønsker
å bidra.
Informasjonsbrev sendes Styret.
Fordeling av de store arbeidsoppgavene:
Disse blir fast hos den/de enkelte komitèmedlem for en periode (1 år).
1. Innkallinger, referat og utstillingens sjekkliste - Tone
2. Klubbpremier og regnskap - Gro
3. Sponsorpremier m/annonsering PP - Rune
4. Gavepremier - Tone
5. Blomster og frukt - Rune
6. Påmelding og Arra - Hjørdis
7. Katalog – Hjørdis & Gro

Tone

8. Dommerhåndtering og bilder – Maud
9. Informasjonstavle på utstillingen - Hjørdis og Tone
100/19

Regler/prosedyre for SAR kåring (skal stå i katalogen):
Hanner; best plasserte SAR i hver klasse konkurrerer sammen for beste SAR
hanne. Tisper; samme prosedyre. Til slutt Bir og Bim SAR.

101/19

Regnskap:
Dette er snart ferdig, venter bare på rettet faktura fra Buddy, Rune tar
kontakt på mandag 2. sept.

Gro

Lagerliste/telling:
Det er 4 tepper igjen og annet må telles opp.
Hund i Huset kontaktes allerede nå med forespørsel om gode priser og evnt.
nye produkter/farger.

Gro
«

102/19

103/19

104/19

105/19

Klippekurs 2.+3.nov.-19:
Lokalet reservert pr. mail, men mangler fremdeles bekreftelse – tar kontakt
mandag 2. sept. Deretter må det lages annonse.
Open Show/Klubbshow:
Dato satt til lørdag 1. februar. Forespørre Styret om Ramstadsletta er egnet
for dette og hva evnt. prisen var/er.
NPK utst. søndag 7. juni 2020:
Lage ny sjekk-/huskeliste.
Forberede dommerpresentasjon til PP.
Besluttet å ha en informasjonstavle hvor dagens program, prosedyre for SAR
kåring, informasjon om lotteriet, pauser med forventet tidspunkt, eventuelle
endringer underveis, samt annen relevant informasjon kan slås opp.
Det ble litt uorden i forbindelse med pausen og serveringen av dommere og
ringpersonalet, derfor har vi oppnevnt ansvarlige for dette, Hjørdis og Tone.
Bestilling av maten.

106/19

Eventuelt:

107/19

Neste møte:
Torsdag 17. oktober kl. 1800.
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