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Dato 14.10. 2019 Kl 18 på
chat

Møte nr.
9 - 2019
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

Referent
GB
Forfall:

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

Saknr
Post/info

Sak
Søknad om prøver 2020(Rally + MH) er sendt
Momskartleggingsskjema utfylt og sendt

Ansvarlig
EH
LV/EH

27/19

Raseparaden på D4All – gjøre noen demoer med puddel i paraden. De som vil EH
delta får egen facebookgruppe. Klubben bør betale inngang for folk som stiller
kun til dette

28/19

Oppfølging av lagerrydding, 26/11, med Gro, Tone, Eli og evt Laila J.

EH/TR

29/19

Helserefusjoner fortsetter i 2020, også for DM.

Alle

30/19

Øyelysingsdag, en dag i jan/feb 2020, Tone sjekker med Kristin Halle når
hun har mulighet. Arrangementet blir på Blommenholm.

TR

31/19

Budsjettforslag fra utstillingskomiteen for spesialen 2020

1/19

Kurs: Arild tilbyr seg å ha finishkurs for utstillingsklipp, han har ikke tid før
neste år.
Utstillingskomiteen arrangerer klippekurs helgen 2./3. november, fullt.
Hverdagsstellekurs, Laila G, dato kommer
Laila J. vil ha ørste-bad-barbering kurs, som følges opp med hverdagsklippe
kurs, dato kommer.
Handlerkurs finnes i Drammen Hundepark og i Sandvika
Nytt triksekurs med Bjørnar Håkensen på nyåret?

LJ
GB
LJ
LJ
LJ/EH

24/19

Open Show – tidspunkt, ikke fastsatt. Laila J. har fått med seg en fin gjeng til
komite, de må sette opp et budsjett.

LJ

Alle

IHS
20/19

Formulering av henvendelse til NKK ang godkjenning PRA-tester gjort
i andre land. Dette gjøres i samarbeid med forslagstillerne.
Avventer forslag fra Tone Bekkåsen Fischer som har påtatt seg å sende et
forslag til formulering, som IHS ser på fra styret og som så skal sendes NKK

23/19

Teamkveld om fargegenetikk på puddel ved IMS, gratis for medlemmer,
100 kr for ikke medlemmer. Hvem kommer fra styret, Eli, Inger, Gro

18/19

Innmønstring av flerfargede på NKK skjema etter GF-vedtak, dette blir lørdag
11.januar. Det vil skje på Drammen Hundepark,.

IHS/GB
EH/LV

16/19

Kan IHS overta å lage forslag til punktliste med retningslinjer for
fremgangsmåte ved valg av hannhund og for hannhundeiere.
Heidi lager tilhørende Dogweb for Dummies.

IHS

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Heidi lager forslag?

HL

HL

22/19
Eventuelt:
Alle
Julehilsen fra NPK styret
Valpehefter – tungvint med masse sjekking før man sender ut, da dette skal
betales før man sender i posten.
Neste møte
Tirsdag 26/11 kl 18:00 møtes hos Heidi

