Referat fra generalforsamling i Norsk Puddelklubb
Avholdt 20. september 2020 i OsloMets lokaler på Kjeller
Totalt 18 stemmeberettiget, ingen forhåndsstemmer levert
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjent

Sak 2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å signere protokollen, tellekorps og
observatør fra valgkomiteen.
Valg av møteleder.
Laila Johansen ble valgt til møteleder.
Valg av referent.
Viva Freed ble valgt til referent.
Valg av medreferent
Eva Nygaard ble valgt til medreferent.
Valg av protokollundertegnere
Tone Bekkåsen Fischer og Mona Fegri ble vagt til å undertegne protokollen.
Vag av tellekorps.
Martha Lomsdal Strand og Laila Vold ble valgt til tellekorps.
Tone Bekkåsen Fischer representerte valgkomiteen.

Sak 3. Årsberetning
Styreleder orienterte generalforsamlingen om styrets årsberetning for 2019.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
Kasserer gikk gjennom regnskap for 2019 og budsjett for 2020.
Inntekter
Økte inntekter i regnskapet 2019 i forhold til budsjett 2019 skyldes i hovedsak økte
kontingentinntekter.

Kostnader
I overskuddet ligger noen kostnader som egentlig hører til regnskapsåret 2019, men kom så
seint at de ble ført i 2020.
Det kom spørsmål fra salen om kostnader knyttet til Facebook. 1000,- i godtgjørelse går til
den som har hovedansvar for å oppdatere Facebook.
Budsjett
Oppdatering valpehefter ble kommentert som viktig fra salen. Denne oppgaven må
prioriteres.
Øvrig kommentarer fra styret:
Noen aktiviteter som det er avsatt kostnader til vil ikke bli utført grunnet
samfunnssituasjonen. Det innebærer at noen budsjettposter ikke vil bli nyttet, men pengene
spares/videreføres til påfølgende år.
Det er ikke optimalt at noen kostnader i 2019 ble ført i 2020. Det skyldes sein fakturering fra
underleverandør.
Vedtak: Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble godkjent

Sak 5. Innkommende forslag

5.1 Forslag fra Helga Helen Bjørnevik
Ønsker at klubben legger til i sine avlsretningslinjer at toy- og dvergpuddel anbefales HDrøntget før avl.
10 stemmer for
8 stemmer mot.
Vedtak: Forslaget til Helga Helene Bjørnevik ble vedtatt.
5.2 Forslag fra sunnhetsutvalget
Personer som innehar tillitsverv i Norsk puddelklubbs styre eller komiteer skal følge
helsekravene som er gitt i NPKs avlsanbefalinger, samt følge NKKs etiske retningslinjer for avl
og oppdrett.
Revidert forslag:
Personer som innehar tillitsverv i Norsk puddelklubbs styre eller lmmiteer skal følge
helsekravene som er gitt i NPKs avlsanbefalinger, samt følge NKKs etiske retningslinjer for avl
og oppdrett.
13 stemmer for
5 stemmer mot
Vedtak: Forslaget er vedtatt med den endring at det gjelder medlemmer i styret og ikke
komitemedlemmer.

5.3 Forslag fra Aina Tonerud

Det bør være et krav om at medlemmer av Norsk Puddelklubbs styre- og komiteer til enhver
tid SKAL følge raseklubbens anbefalinger og helsekrav for avl.
Dette må inn som en regel så man har mulighet for å be vedkommende som ikke vil følge
disse anbefalinger og krav, MÅ fratres sitt verv i klubben.
Forslaget er det samme som ble sendt GF 2019, da ble forslaget stemt ned da det ble sagt at
styremedlemmer er lojale til klubbens anbefalinger.
Det viser seg at dette ikke stemmer, så dette må vurderes på nytt.
Med bakgrunn i vedtak i p 5.2 valgte innsender å trekke sitt forslag.
5.4 Forslag fra Julie Coucheron-Aamot
Puddelklubben skal fremme et forslag for RS om at NKK skal være nøytrale i spørsmålet om
norsk rovdyrpolitikk.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5.5 Forslag fra Eva Nygaard
Farger: fawn fjernes og aprikos/rød skal stå som gjeldende farge. Begrunnelsen er at aprikos
og rød har vært riktig fargebenevnelse tidligere. Fawn finnes ikke på puddel. Se til SPKs
standard. De har klart å oversette riktig.
17 stemmer for
1 stemme mot
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
5.6 Forslag fra revisor Ingrid Haugen
Norsk Puddelklubb har offentlig godkjent regnskapsfører og er ikke lovpålagt å ha revisor,
derfor slutter klubben med revisor, så lenge godkjent regnskapsbyrå benyttes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Valg
Vedtak: Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Styrets sammensetning
Leder
Eli Hall
Tone Rognstad
Nestleder
Viva Freed
Styremedlem
Åshild Nerholm
Styremedlem
Styremedlem
Heidi Løken
Varamedlem
Inger Halle Skagen
Varamedlem
Mona Fegri

Valgkomiteens sammensetning
Leder
Tone Bekkåsen Fischer
Medlem
Anne Myhrbraaten
Medlem
Hjørdis Sævareid
Varamedlem
Trine Schippers
Gro Bjørndalen, Laila Vold og Laila Johansen ble takket for sin innsats i styret.
Det ble åpnet for en diskusjon under eventuelt om aviskrav og deres betydning for avl på
rasen og interesse for rasen. Enighet om at det aller viktigste er at vi fremhever hvor brukbar
rasen vår er og at de fleste individer er friske og sunne hunder.

Viva Freed
Referent

Tone Bekkåsen Fischer
Protokollundertegner

Eva Nygaard
Med referent
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