Norsk Puddelklubb
Referat 14.2.2020

Dato 11.2. 2020
Kl 18.30 på chat

Møteleder
EH
Deltagere:
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Saknr
Post/info

Sak
Ansvarlig
Innkomne forslag til Generalforsamlingen fra Aina Tonerud, Ida MyhrerStø
EH
Helga Helen Bjørnvik og Julie Coucheron- Aamot
Det er kommet forslag om å legge til rød/aprikos på fargen fawn, på hannhund
listen, vi vurderer dette.

1/20

Nordic Poodle conference er avholdt. Kort muntlig info. Skriftlig referat
kommer fra det danske vertskapet.

EH/TR

2/20

GF 2020 29. mars . Forberedelser, gått igjennom årsberetningen

Alle

Puddelkonferansen 2020 28.mars (tidligere oppdretterkonferansen)
Har foreløpig to foredragsholdere, jobber med å få inn flere.

EH/alle

4/20
32/19

Øyelysingsdagen 6.2. på Blommenholm . Gikk veldig bra, 42 ble PRA lyst og 10 TR
patella sjekket, holdt på fra kl 11 til 18.

5/20

Søknad om økonomisk støtte til kurs/aktivitetsgruppe i Bergen
Vi bidrar med kr 2000,- til en aktivitetsgruppe,
for stønad for premier og andre ting. Det kan søkes om mer, dersom
aktiviteten blir vedvarende.
Vi gir ikke støtte til klippekurset.

Alle

6/20

Kurs: Arild har finishkurs for utstillingsklipp. Ca midten av juni, annonse
kommer
Utstillingskomiteen vurderer evt nytt klippe kurs til høsten
Hverdagsstellekurs, Laila G, kan sette opp flere kurs
Laila J. vil ha børste-bad-barbering kurs, som følges opp med hverdagsklippe
kurs, dato kommer, mulig forsommer.
Nytt triksekurs med Bjørnar Håkensen til våren?

LJ

7/20

Status web, lagt ut veiledning til valg av hannhund, kommet inn ny aktivitet
Smeller, som nå også har mestvinner liste. Spørsmål om hanhundeiere som
ikke er medlem av klubben kan stå på hannhundlisten. Dette tas til diskusjon
på puddelkonferansen.

HL

8/20

Status PP 1/20 – Nok stoff til dette nummeret, men til neste nr ønskes
det stoff. Inger overtar som redaktør fra 2/20.

TR

20/19

Formulering av henvendelse til NKK ang godkjenning PRA-tester gjort
i andre land. Levert av Tone Bekkåsen Fischer og tatt med på nordisk
puddelkonferanse. IHS ser på denne før styrebehandling og så sendes NKK

IHS

24/19

Status Open show – 23.2. i Drammen Hundepark, mangler ringsekretær, 26
påmeldte til nå.

LJ

6/19

Punktliste med retningslinjer for fremgangsmåte ved
valg av hannhund og for hannhundeiere fra IHS er nå lagt ut.
Heidi lager tilhørende Dogweb for Dummies.

22/19

GB
LJ
LJ
EH

HL

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Ikke mulig å henge seg HL
på NKKs velkomstmail, dessverre. Heidi lager forslag fra oss
Sjekker opp om det kan legges inn bare for nye medlemmer og ikke de som
ligger som krav.
Eventuelt:
Bestiller mestvinner rosetter for 2019, og ser på om vi skal lage en diplom i
tillegg, fra 2020.

Neste møte – 12.mars 2020 kl 18:30 på OsloMet, Kjeller

Alle

