Norsk Puddelklubb
Referat
Dato 20.6. 2019 Kl 18.00

Møte nr.
6 - 2019

Sted Hos LV i Sande
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
HL – Heidi Løken
LJ – Laila Johansen
IHS - Inger Halle Skagen

Saknr
Post/info

1/19

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
groeli@online.no
Lailavold@hotmail.com
heidi.loken@hf.uio.no
Lailajohansen11@gmail.com
i-halle@online.no

Referent
GB
Forfall:

LJ

Sak
Skrevet svar til NKk om Arild Thorvaldsen som dommerelev
Søknad om Momskompensasjon ble sendt innen fristen.
Nordenfjeldske har fått byttet utstillingsdato, på bakgrunn av at for få
er villige til å hjelpe til med utstillingen på sommeren.
Ny henvendelse om frivillig registrering av DM i Dogweb, vi sender søknad til
Nkk

Ansvarlig
EH
EH
EH
EH

Konstituering av styret for denne perioden:
Eli- Leder ; Tone- Nestleder ; Heidi – Webansvarlig ; Laila V – Kasserer ;
Laila J – kurs/utstillingskomite ; Inger – Sunnhetsutvalget ; Gro –
Sekretær/utstillingskomite.
.
Arild tilbyr seg å ha finishkurs for utstillingsklipp
Hverdagsstellekurs, Laila G og Laila J
Sjekke med Chanette om mulighet for handlerkurs

EH/Alle

EH
LJ
LJ

12/19

Puddelspesialen, styrets tilbakemelding til utstillingskomiteen.
Alle
Sort sett så var alle fornøyde, noen opplevde det litt kaotisk i toy/dverg ringen

20/19

Formulering av henvendelse til NKK ang godkjenning PRA-tester gjort
i andre land. Dette gjøres i samarbeid med forslagstillerne.
IHS
Tone Bekkåsen sender et forslag til utkast av formulering, som skal sendes Nkk

17/19

Evaluering av årets Puddelkonferanse. Ideer til neste.
Veldig bra, mange gode tilbakemeldinger, hyggelig atmosfære.
Forslag til neste års Puddelkoferanse: fargegenetikk- øyne-fødsel-valg av
hannhund. Kom gjerne med forslag.
Evt. Temakveld om f.eks farger og genetikk, høsten 2019.

Alle

18/19

Innmønstring av flerfargede på NKK skjema etter GF-vedtak, vi sender ut en
kartlegging for å finne ut hvor mange og hvor i landet de flerfargede befinner
seg.

19/19

Nytt Open Show med vri for nybegynnere, fadderordning/mentor/veiledere.
Utstillingskomiteen tar over dette arrangementet.
Bente Bjerkaas og Lisbeth Campbell har meldt seg som dommere.

GB/LJ/All
e

16/19

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

Alle

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

HL

Evt.
Flere nye medlemmer ønsker en velkomsthilsen som ny i klubben.

IMS

