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Møte nr.
8 - 2019

Sted på OsloMet
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

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

Sak
Utbetalinger til gruppene er foretatt. Neste år blir det per medlemstall 1.3.
Siste nytt om hundesykdommen/NKKs håndtering av den, noe som vi syntes
har vært bra.
Enkelte klager på hyppigheten av mestvinnerlistene, tar opp dette på neste GF
Supplering av forslag på dommere og til dommerutdanningen
Nordisk puddelmøte blir i februar, i Danmark
Frist for søknad om prøver varslet, 1.feb-20

Ansvarlig
LV
EH/alle
Alle
EH
EH/TR

21/19

Henvendelse fra Hovedstyret/Marianne Ono Njøten . De spør om vi kan nøye EH/TR
oss med en redegjørelse direkte til oss og trekke forslaget om begrunnelse for
fremgangsmåte rundt utskiftning av Særkomiteen for utstillinger til RS.
Styret ønsker å la forespørselen stå, og ønsker en tilbakemelding på dette.

25/19

MOMS-kartleggingsskjema fra NKK, som går på om vi er MOMS pliktige

26/19

Søknad om støtte fra Nordenfjeldske (se eget brev), de får samme reise støtte EH/alle
til GF som i fjor, men vi støtter ikke underskuddet for utstillingen.

27/19

Raseparaden på D4All – forslag til forbedringer, finne noen som vil være
ansvarlig for paraden, vi ønsker en presentasjon av puddelens allsidige
oppgaver.

Alle

28/19

Rydding lageret. Tone og Eli har satt inn PP og tatt noe. Oppfølging.
Må ryddes mer.

Alle

EH/LV

1/19

Arild tilbyr seg å ha finishkurs for utstillingsklipp, Laila tar kontakt for dato
Utstillingskomiteen arrangerer klippekurs helgen 2./3. november, dette er
utstillingsklipp med Maud Nilsson, fullt.
Hverdagsstellekurs, Laila G og Laila J, dato kommer
Handlerkurs finnes i Drammen Hundepark og i Sandvika
Triksekurset evaluering, Bjørnar Håkensen var veldig flink og han kan tenke
seg og holde flere kurs.

LJ
GB

24/19

Open Show får egen komite med Laila J som ansvarlig,
vi tok opp forslag til medlemmer som kan hjelpe til.

LJ

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

IHS

23/19

Teamkveld om fargegenetikk på puddel ved IMS, gratis for medlemmer,
100 kr for ikke medlemmer.

IHS/GB

Innmønstring av flerfargede på NKK skjema etter GF-vedtak, ila november.
Det vil skje på Drammen Hundepark. EH forespør mulig dommer

EH/Alle

Ida har påtatt seg 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

Eventuelt:
Legge ut NPK som grasrotandel.

Alle

LJ
EH

18/19

16/19

22/19

Neste møte: Mandag 14.oktober -19 Skype

HL

