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Saknr

Sak

Post/info

Henvendelse fra Anita Byklum om webseminar med Mikal Nilsson,
vi ønsker å avvente, for evt å kunne holde live-kurs

Møte nr.
6 - 2020
Referent
GB
Forfall:
IM

IM

Ansvarlig
GB/EH

Elisabeth Sørensen skal gå igjennom valpeheftet, i forhold til
oppdateringer/RAS og skrivefeil.
2/20

Dato for GF i høst
Vi setter opp 20.september, sted OsloMet avd Kjeller.

EH/alle

4/20

Puddelkonferansen 2020 28.mars (tidligere oppdretterkonferansen)
Avlyses for i år.

EH/alle

15/20

Ønsker vi å innføre gavemedlemsskap, og hva skal i så fall dette innebære?
Inger sender forespørsel til NKK om de vil være med på en slik ordning.

Alle

16/20

6 spesialutstillinger (3 doble) planlagt i år. 5 med storcert.
2 utstillinger i Trondheim 25-26.juli
2 utstillinger i Drammen 31.okt/1.nov
2 utstillinger i Bergen 5-6.sept (1 stor cert og 1 lite)

EH/GB

Har vi svar fra forsikringsbransjen om HD- problemer hos dverg/toy?
Inger og Ida skal se på statistikken vi har fått av Agria.
Og vi gir heretter lik helserefusjon på alle størrelser.

EH

17/20

18/20

19/20

6/20
7/20

Høringen om fullcertordningen er mottatt. Frist 17.7.
Tone og Eli skriver på dette.
Åpner for hannhunder som ennå ikke er utstilt på hannhundlisten nå, og
merke av at de ikke er det. Det har vært vanskelig å få stilt en tid, og vi har
vedtak om mulighet for ett kull, der en av foreldrene ikke er stilt. Dette burde
medføre at hannhunder kan stå på listen, så lenge helsekravene er oppfyll, og
vi tydeliggjør at hunden ikke fyller utstillingskravene ennå.
Kurs:
Nye muligheter for kurs nå. Forslag? Vi avventer pga Covid.
Status web
matadoravlsgrensen på plass, hunder som har nådd grensen blir fjernet,
dette blir gjort 1 gang i året etter at vi får oppsummeringen fra
Sunnhetsutvalget.
Følge øyelysernes anbefaling på plass, dette hadde falt ut, og legges inn igjen

TR/EH

HL/alle

Alle
HL

8/20

Status PP; skal være redaksjonsmøte torsdag 4/6, har kommet en del post

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 har sendt epost til NKK. Vi ber deretter om et møte

IHS

22/19

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Sender ut månedlig.
Heidi har laget og vi ser på den og gir tilbakemelding.
Eventuelt:
Neste møte
Skype/Zoom 27/8 kl 18

Alle

