Norsk Puddelklubb
Referat 13.10. 2020

Dato 13.10. 2020
Kl 18:00 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
8 - 2020
Referent
YF
Forfall:
TR

Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
HL – Heidi Løken
ÅN- Åshild Nerholm
YF- Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
heidi.loken@hf.uio.no
nerholm@gmail.com
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com

Saknr

Sak

Ansvarlig

Post/info

Konstituering av styret
EH er leder (m telefonen, facebookstøtte, webstøtte, mm)
TR er nestleder (eposten,mm)
ÅN er kasserer
IHS er redaktør for Puddelposten, helsesaker
MF har ansvar for utsendelser
HL har ansvar for nettsiden
YF er referent og redaktør på FB

EH/alle

NKK er kontaktet vedr vedtakene på GF. Purres.

EH

20/20

Brev til Club de Caniche, i stedet for å vente helt til nytt Nordisk møte?
TR/EH
Det er av samtlige nordiske puddelklubber uttrykt et ønske om endring i
rasestandarden om at krøllhale er diskvalifiserende feil til at det er en grov feil.
Vedtak: NPK sender på selvstendig grunnlag et brev vedrørende temaet til
Club de Caniche i stedet for å vente på et nytt nordisk møte.

2/20

Sjekke med Elisabeth Sørensen hvor langt det er kommet med valpeheftet, i
forhold til oppdateringer/RAS og skrivefeil.
Vedtak: Eli tar kontakt med Elisabeth vedrørende saken.

EH

4/20

GF oppsummering.
GF ble gjennomført på corona-forsvarlig måte og gjennomføringen fungerte
fint.

Alle

Vedtak: Styret viser klubbens medlemmer til referatet fra GF.

17/20

Spesialene i Drammen 31.okt/1.nov. Info fra utstillingskomiteen. Hvem
kommer fra styret?

EH/alle

Orientering: Utstillingskomiteen har en egen side på nettsiden til
puddelklubben og styreleder oppfordrer styrets medlemmer om å holde seg
oppdatert via denne. Noen av styrets medlemmer vil besøke utstillingen. Inger
tar med noen nummer av Puddelposten til distribusjon til de som ønsker.
Mona tar med valpehefter.
6/20

Kurs:
Nye muligheter for kurs nå. Forslag? Smeller/soppkurs, Nybegynner agility

Alle

Vedtak: Styret har et stort ønske om å arrangere kurs-/aktivitetshelg. Vi
ønsker imidlertid ikke å planlegge noe som med stor sannsynlighet vil bli
avlyst grunnet corona-situasjonen. Punktet blir stående og styret vil løpende
vurdere situasjonen.
Styreleder vil i mellomtiden ta kontakt med Bente Tyrholm som arrangerer
puddeltreff og høre om det er interesser for en times innføring i f.eks. triksing.

7/20

Status web
Matadoravlsgrensen på plass, hunder som har nådd grensen er fjernet,
Side for folk som ønsker voksen puddel/omplassering

HL

Vedtak: Styret publiserer en funksjon på nettsiden hvor folk som ønsker
omplasserte voksne hunder kan melde seg. Styret orienterer oppdrettere via epost om den nye funksjonaliteten.

8/20

Status PP
Orientering: Vi er i rute og har fått inn en god del annonser mv. Nye
styremedlemmer som ikke tidligere er presentert sender presentasjon av seg
selv til PP-redaksjonen.

20/19

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.
NKK ennå er dessverre ennå for underbemannet til at vi kan purre.

IHS

IHS

Orientering: Vi venter fortsatt på svar fra NKK og vi kan purre litt forsiktig. IHS
følger opp.
22/19

Fungerer det med velkomsthilsener til nye medlemmer nå?
Blir sendt ut den 1. i hver måned, starter fra 1.september.
HL
Orientering: Grunnet tekniske problemer er det ikke mulig å få ut e-post på en
effektiv måte. Det finnes mulighet å komme rundt problemet, men dette krever
manuell jobbing.

Vedtak: Heidi kontrollere hvilke rapporter det er mulig å få ut fra systemet og
vurdere hvorvidt det er mulig å bruke som grunnlag ved utsendelser uten at
det medfører altfor tidkrevende arbeid.
Eventuelt
Orientering: Endring av fawn til aprikos/rød på puddelklubbens grensesnitt.
Medlemmer ønsker at vi endrer hjemmesidene fra fawn til aprikos/rød. Saken
er sendt til NKK etter GF behandlet den, men vi har ikke fått tilbakemelding fra
NKK. For å følge opp dette på korrekt måte tar styreleder kontakt med NKK
før vi endrer våre grensesnitt.
Neste møte:
12.11 kl. 18:30 på Zoom.

