Norsk Puddelklubb
Referat 6.4.2020

Dato 6.4. 2020
Kl 17:30 på chat
Møteleder
EH

Møte nr.
4 - 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

Sak

Post/info

Artikkelen til Karin, kommer i forenklet utgave i neste PP
Høring om agilityregler, de er sendt til Klabb
Hilsen til Astri Indrebø mottatt hos NKK
Tilbud fra Sires on Ice, som er et av verdens ledende innen reproduksjon,
logistikk og lagring av frossen sæd. Tone ser nærmere på dette

2/20

GF 2020 Skal vi utsette, eller avlyse og bli sittende til 2021. - NKK har gjort
EH/alle
dette valgfritt for alle styrer.
Vi utsetter GF til senere i år, og innkaller til nytt møte i år, dersom det er mulig,
med nye papirer og muligheter for forslag og endringer. Vurderer om vi
avholder noen av foredragsholderne som skulle vært på Puddelkonferansen,
før GF, og om det evt kan samkjøres med spesialen..

12/20

Innspill fra Tone Bekkåsen Fischer og Hjørdis Sævareid, om innsendt sak til GF, EH/alle
ang HD røntgen av småvarianter, de får svar om at GF blir utsatt og det blir
sendt ut ny innkallelse, og nye forslag må sendes inn.

13/20

Styrets tilbakemelding til Utstillingskomiteens siste referat. Det er ikke i
utstillingskomiteens mandat å etterprøve og behandle saker behandlet i
styret for NPK, så disse punktene blir strøket fra referatet til
utstillingskomiteen. Alle medlemmer av Norsk Puddelklubb er velkomne til å
fremme sine meninger og saker til styret og på klubbens generalforsamling.

IM

Ansvarlig
GB/EH

EH/alle

4/20

Puddelkonferansen 2020 28.mars (tidligere oppdretterkonferansen)
Utsatt inntil videre. Blir avlyst i år, men mulig vi kan ha en eller to foredrag
før GF.

EH/alle

14/20

Spesielle tiltak for pudler på rømmen. Turi Sletner kom med forslag om at vi LJ/alle
skulle publiserer på web og FB når det kommer opp pudler på rømmen. Det er
grusomt når vår beste venn blir borte, og det er enorm hjelp å få av mennesker
som ønsker å hjelpe. Alle som oppdager på FB en puddel som er etterlyst, gi
beskjed til styret.

6/20

Kurs:
Vi utsetter alle kurs til situasjonen rundt Corona er avklart

Alle

7/20

Status web
Skal vi legge ut tips til aktivisering av hunder i disse coronatider? Det finnes
masse av tips på FB, så vi tenker behovet er dekker, i første omgang
Utstillingskomiteen får en egen nedtrekks fane, alle referater blir flyttet dit

HL

8/20

Status PP - ønsker stoff til neste PP

IHS

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
Inger er syk, så tar det på neste møte

IHS

11/20

Forslag om å fjerne hunder som har sprengt matadoravlsgrensen fra våre
Alle
lister. Disse hannene vil bli fjernet fra listen, eier vil bli varslet og det vil også
stå et skriv på hannhundlisten, om hva matadoravl er og at de som overstiger
grense blir fjernet.
I tillegg må formuleringen om å følge anbefalingene til øyelyserne (med unntak
gjeldende hyppigheten av øyelysning) gjeninnsettes i avlsanbefalingene våre.
De sto der tidligere, men har av en
eller annen grunn falt ut (antagelig bare uteglemt ved endring av nettsider).

6/19

Dogweb for Dummies til hannhundveiledningen - blir lagt nå ut på vår
webside

HL

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Sender ut månedlig.
Heidi ser på dette i påsken

HL

Eventuelt:
Tar opp gavemedlemsskap på neste møte
EH tar kontakt med forsikringsselskapr for en begynnende artlegging av om
HD er et like stort problem på toy/dverg som på mellom.

Alle

22/19

Neste møte : Tirsdag 12. Mai kl 18:00

