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Dato 12.11. 2020
Kl 18:30 på Zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
9 - 2020
Referent
YF
Forfall:

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

EH og TR påmeldt til RS
NKK er igjen kontaktet vedr. vedtakene på GF.
Dagens Næringsliv ringt om designerhunder.
Dagbladet ringt om hundekjøpskontrakter.
Test for bleking i kjømda fra Veterinary Genetic Laboratory
Rallystevne og MH 2021 dato er fastsatt

EH/alle

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
20/20

Brev til Club de Caniche, sendt til oversettelse.

EH/alle

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
2/20

Elisabeth Sørensen ønsker at en annen overtar omskriving av valpeheftet med EH/alle
oppdateringer/RAS og retting av skrivefeil.
Vedtak: TR tar over hovedansvaret for valpeheftet.

21/20

Representantskapsmøte (RS) i NKK
Vedtak: Styremedlemmene i NPK leser sakspapirer fra NKK og formulerer ved
behov med skriftlig innspill til leder og nestleder som sammenstiller og tar
med seg til RS.

TR/EH

17/20

Spesialene i Drammen 31.okt/1.nov. avlyst.
Hva gjør vi neste år? Søke overføring av storcert, be om at det åpnes for å
arrangere flere utstillinger?

EH/alle

Vedtak: NPK sender søknad til NKK og ber om overføring av storcert.
6/20

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

EH

Vedtak fra oktobermøtet: 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.
Bente Tyrholm er åpen for triksekurs og annet på puddeltreff i januar/februar
Vedtak: Når det er mulig å gjennomførerpuddeltreff vil det bli gjennomført
med «mini-kurs».
7/20

Status web
Den nye omplasseringssiden er på plass og man kan melde seg inn om man
ønsker en puddel til omplassering. HL viser frem for styret.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning

HL

22/19

Velkomsthilsen til nye medlemmer

HL

Datakvaliteten fra NKK er for dårlig til å egne seg til velkomstutsendelser til
nye medlemmer.
Vedtak: Det lages en hilsen i hvert nummer av PP og så sender vi ut en
julehilsen til alle medlemmer og vurdere om vi sender ut en hilsen også til
sommeren.
23/19

Rasepresentasjon m film/bilder på nettsiden?
I USA er det laget fine presentasjonsfilmer av alle raser. Det hadde vært
hyggelig hvis NPK kunne ha gjort noe tilsvarende.

IHS

Vedtak: EH henter inn bakgrunnsinfo og forslag på løsninger for å lage en
hyggelig og norsk variant av en slik film/bildekavalkade.
8/20

Status PP
Det kommer inn materiale og vi er i rute til neste nummer.
Spørsmål om det er ønskelig å ta inn en norsk oversettelse fra Svenska
pudelklubben sammenstilling av Agri Dog Breed Profile.

IHS

Vedtak: Det er ønskelig å vurdere publisering av sammenstillingen av Agri Dog
Breed Profile til PP nr 1 2021. Orienteringen ellers tatt til etterretning.
20/19

Styret i NPK har bedt NKK om Prcd-PRA testing
Bakgrunn for saken: NKK godkjenner publisering av resultater fra veldig få
laboratorier som driver med gen-testing. Derimot godkjenner NKK
registrering av resultater fra de nordiske landene som godkjenner resultater
fra laboratorier som ikke NKK godkjenner. Dermed er resonnementet ikke
logisk og NKK bør revurdere sin praksis.
Vedtak: Vi venter på tilbakemelding fra NKK.

24/20

IHS

Mulighet for eksteriørbedømmelse hvis større utstillinger ikke er mulig å
gjennomføre.
NPK ønsker å være på tilbudssiden og tilby sine medlemmer en bedømmelse
av hundene hvis ikke utstilling er mulig å gjennomføre.
Vedtaket: Styret er positive til en slik bedømmelse, men tidspunktet for både
gjennomførelse og kommunikasjon rundt et slikt arrangement er ikke
forsvarlig grunnet det økte smittepresset og regjeringens innskjerpinger
25/20

Lageret på Ryen
Det er ønskelig å rydde på lagret for å frigjøre plass.
Vedtak: Rydding av lagret må utføres av mer enn en person, dermed må ryddig
utsettes til det er forsvarlig.

Eventuelt

Ingen saker.
Neste møte: 15.12 kl. 18.30

