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Dato 26.11. 2019
Kl 18 mest på chat
Eli hos Heidi
Møteleder
EH

Møte nr.
10 - 2019

Referent
GB
Forfall:

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

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
RS papirer og deltakerlister mottatt

Ansvarlig
EH

27/19

D4All evaluering, Vel blåst rasestand, Tusen takk til denne trofaste gjengen
som holder koken, og stiller opp. Og takk til deltakerne i raseparaden.

Alle

32/19

Forslag om å sette inn på valpelista liste over folk som ønsker seg
omplasseringshund. Vi vurderer å få til en slik liste.

GB

28/19

Ny dato for lagerrydding må bli på nyåret, med Gro, Tone, Eli og evt Laila J.

Alle

30/19

Øyelysingsdag en blir 6.2. på Blommenholm med Kristin Lange

1/19

Kurs: Arild har finishkurs for utstillingsklipp til neste år.
Utstillingskomiteen arrangerte vellykket klippekurs helgen 2./3. nov.
Flere?
Hverdagsstellekurs, Laila G, dato kommer
Laila J. vil ha børste-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

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

IHS

20/19

TR

GB
LJ
LJ
LJ
EH

forslag til formulering, som IHS ser på fra styret og som så skal sendes NKK
23/19

Temakveld om fargegenetikk på puddel ved IMS, evaluering; fint foredrag,
men få fremmøtte, det kommer referat i PP.

TR/EH
IHS

24/19

Open show – LJ jobber med å finne lokale, fått inn noen premier og ser nå på
dato og dommere. Styret er enig i uautorisert dommer kr 800,- + gavekort til
skriver og bildegaver til de beste.
Leie av hall mellom kr 1800-3500.

LJ

6/19

IHS har laget et første utkast, til punktliste med retningslinjer for
fremgangsmåte ved valg av hannhund og for hannhundeiere.
vi leser gjennom og alle gir tilbakemelding, før neste møte.
Heidi lager tilhørende Dogweb for Dummies.

IHS

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Heidi lager forslag?
Heidi sjekker om de som har meldt seg inn får en bekreftelse fra NKK som vi
kan henge vår hilsen på.

HL

22/19

HL

Alle
Eventuelt:
Eget bankkort for utstillingskomiteen? Eli og Laila V sjekker muligheten
Utsendelser – LV tar dette tilbake fra LJ
Mange etterspør klipp av puddel, vi legger ut en henvendelse på web og FB om
noen vil stå på en liste over «klippesalonger» så det er lett for puddeleiere og
finne noen som kan stelle det nye familiemedlemmet.
Nest møte – januar 2020

