Norsk Puddelklubb
Referat 12.3.2020

Dato 12.3. 2020
Kl 18.30 på chat
Møteleder
EH

Møte nr.
3 - 2020
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
Hilsen fra Russland, fra en dame som har hatt en NPK genser i 20 år.

Ansvarlig
GB/EH

Det er bestilt bårebuket med sløyfe fra NPK til Solveig Olsen sin begravelse
fra NPK

EH

GF 2020 29. mars avlyst. Gjennomgang av budsjett.
Fordeling av oppgaver uaktuelt nå pga . utettelsen.
Kontakte NKK i forhold til avholdelse av GF og valg

EH/alle

9/20

Vi kan yte støtte til nye aktivitetsgrupper rundt i landet.
Eventuelt deldekking av enkelte underskudd
Vi vurderer hvert enkelt tilfelle

LV/EH

4/20

Puddelkonferansen 2020 28.mars (tidligere oppdretterkonferansen)
Utsatt inntil videre. Programmet va klart og kan forhåpentlig gjennomføres
til høsten

EH

10/20

Hilsen på vegne av styret til Astri Indrebø som går av med pensjon.

IHS

2/20

IM

EH

6/20

Kurs:
Vi utsettr alle kurs, spesielt klippekurs der folk kommer i nærkontakt, til
situasjonen rundt Corona er avklart
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 våren?

Alle
LJ
GB
LJ
LJ
EH

7/20

Status web. Fortløpende oppdateringer av nyheter og lister.

HL

8/20

Status PP 1/20, går i trykken 13/3. Inger overtar som redaktør fra nr 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

Evaluering av Open show – 23.2 Mange positive tilbakemeldinger på at det
LJ/HL/EH
var et bra og lærerikt arrangement, med god stemning.
/alle
Arrangementsansvarlig gjorde en stor jobb for å få dette i stand.
Det opplevedes uheldig av noen at hovedansvarlig for arrangementet stilte
egen hund på showet. Styret vil sørge for klare retningslinjer til neste gang, og
vil bruke punkt 7 i utstillingsreglene for å regulere hvem som kan stille hund
på våre uoffisielle arrangementer.

6/19

Dogweb for Dummies til hannhundveiledningen

HL

22/19

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Sender ut månedlig.

HL

Eventuelt: Torsdag 2.april kl 18:30

Alle

