Norsk Puddel Klubb’s
Utstillingskomitè
Onsdag 15.01.2020
Kl. 1800
Sted:
Messenger
Deltagere:
GEB Gro Bjørndalen
MN Maud Nilsson
HS Hjørdis Sævareid
TBF Tone B. Fischer
RH Rune Halseth

Referat

Nr:18/2020

Innkallende:
Gro

Referent:
Tone

groeli@online.no
kisaflis@online.no
hjordis.poodles@icloud.com
eugenios@online.no
boy.runeh@gmail.com (ikke til stede)

Medlem
Medlem
Medlem
Leder/sekr.
Medlem

Saksnr.
117/20

118/20

119/20

Utf.
Møte nr. 1, 2020
Tilbakemelding/oppdatering fra Styremøter:
Se div. punkter under.
Gjennomgang/status løpende arbeidsoppgaver:
Skriftlige bekr. fra 4 sponsorer i des.-19, fremdeles ikke fremskaffet. Vi
mangler også andre, se liste. Absolutt siste frist 1. febr. hvis de vil med.
Dogman, Gro har fått både premier og annonse + Royal Canin.
Dyrenes Venn, Tone har fått både premier og annonse.
Regnskap 2019/budsjett 2020:
Godkjennelse regnskap fra Styret, godkjent.
Godkjennelse budsjett, godkjent.
Utstillingskto., tilgang evnt. Visa – Gro får låne klubbkortet til klubbkto.
Budsjett på 65.000,-. Være raske med regnskap etter utstillingen slik at
vi kan fremme forslag om romsligere budsjett, spesielt da
dommerutgiftene kan varierer veldig. For å få påmeldingsantallet opp
må vi ha interessante dommere og tilby en Spesial med det lille ekstra

Gro

Rune
--«-Gro
Tone

Gro
Hjørdis/Tone

Det er mottatt forslag om USA dommer og innsender henviser til at
klubben har god økonomi. Svarbrev sendes.
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Lagerliste/telling:
Rosetter, bestiller supplerende sammen med mestv. til klubben.
Bir/Bim premier bestilt og mottatt (leker 32 stk.).

Gro
Tone

Rest 5 tepper, supplere med 20 fra Hund i Huset, innhente pris.
Nye markører.
Loddpremier, se bilder, flere må kjøpes inn. Alle i komitèen gir en
premie.
«Tigge» loddpremier og gavepremier.
Lage tekst til NPK facebook, samt sendes ut utstillere fra i fjor.
121/20
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123/20

Klippekurset 2.+3.nov.-19:
Evnt. arrangere nytt, må bli 2. halvår da Maud har fullt program 1.
halvår. Men vil vite hvilken leiepris hun har å forholde seg til.
Oppgjør/rydde i avtalen om leien for lokalet til Waggytail er ennå ikke
avklart se punkt 112 – for å beregne deltageravgiften må vi vite eksakt.
Billett Australia:
Gjennomgått billettpris/fordeling mellom klubb/dommer.
Totalt AUD2.572,- hvorav klubben skal dekke AUD1.530,- (reise og
dommerhonorar).
Dommerpresentasjoner til Puddelposten:
Begge dommer presentasjonene er klare og oversendes NPK
redaksjonen sammen med bilder, redaksjonen lager et pent oppsett.

124/20

Hotell Oslo/Drammen:
Alexandra Drott Staedler, kjører bil selv, en overnatting Drammen.
Melody Benton, avventer til vi har full oversikt over hennes opphold.
Annet opplegg under oppholdet, avventer om MB kommer alene eller
om de kommer to.
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Eventuelt:
Dommer 2021, sjekke om mottatt forslag er autorisert for å dømme i
Norge.
NPK Spesialen 2021 må flyttes p.g.a. NKK har 3 dagers i Sandefjord
4., 5. og 6. juni. Int&Norsk Vinner fredagen, Nordisk lørdagen og
Int.&Crufts kvalik. søndagen.
Sjekke om evnt. søndagen 21. nov. 2021 i samarb. med NKK S’fjord
kunne være et alternativ.
Oppjustere prisene for 2020 til 415,- likt med NKK.
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Neste møte:
Mandag 17. febr. 2020 kl. 1800
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