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Dato 15.12. 2020
Kl 18:30 på Zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
10 - 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

RS utsatt til 2021
Fortsatt ingen svar fra NKK vedr. vedtakene på GF
Tidligere artikkel om valg av puddel ute på NKKs nett
NKK ber om forslag til medlemmer i komiteer 2021
- NPK foreslår Inger til Sunnhetsutvalget (SU)
Avlyste dommere i forbindelse med avlyst utstilling
- Benton returnerer reisepenger.

EH/alle

26/20

Øyelysingsdag 2021 – foreløpig dato 25.3.2021
Sted Tone forhører seg om Blommenholm.

TR

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning
Alle
27/20

28/20

Forslag fra Eva Nygaard om å droppe
Mestvinnerlistene for 2021 pga for få utstillinger.
Vedtak: Styret ønsker å publisere listene for utstilling med en fotnote om at
2020 er et spesielt år. KLAB blir kontaktet for å hente inn en vurdering av de
mestvinnerlister som de forvalter.

EH

Søknad om dispensasjon for hannhund

EH/alle

Saken frafalles

20/20

Brev til Club de Caniche er sendt. Svar mottatt fra JJ Dupas
De vil se på det i standardkomiteen sin og vurdere en endring, eller i det
minste en spesifisering om pudler med krøllhale.

Alle

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
29/20

Honorarsatser for nåværende styre

Alle

I 2020 satt tidligere styre et kvartal lengre og ble godtgjordt for dette.
Styreleder har foreslått satser for nåværende styre.
Vedtak: Satsene ble enstemmig vedtatt av styret.
2/20

Omskriving av valpeheftet
Elisabeth Sørensen er bedt om å sende filen med valpeheftet til TR.

TR

Vedtak: Elisabeth har sendt PDF og HL har konvertert til Word og Tone kan
arbeide videre. Når det nye dokumentet foreligger lagres dette i arkivet på
wordpress.
30/20

Mandat for utstillingskomiteen. Ønske vi noen endringer?

Alle/YF

Vedtak: Styret ønsker en tett dialog med utstillingskomiteen. Hvis leder av
utstillingskomiteen selv ikke sitter i hovedstyret i NPK så skal det være en
dedikert kontaktperson i styret som har hovedansvar for dialog med
utstillingskomiteen. Dette føres inn i mandatet til komiteen.
YF blir styrets kontaktperson og nytt mandat og kopi av styrevedtaket sendes
til utstillingskomiteen.
31/20

Utkast til nytt mandat for Sunnhetsutvalget.

Alle

Vedtak: Utkastet vedtatt som mandat, uten endringer.
17/20

Utstillinger
Søknad til NKK om overføring av storcert fra i år til neste år er sendt.

EH

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.
6/20

Kurs- KUN orienteringssak

Alle

Når det er mulig å gjennomføre puddeltreff vil det bli gjennomført med
«mini-kurs».

7/20

Status web
HL
Innspill til websiden – flere bilder – og flere av pudler i hverdagsklipp.
Bilder som er blitt brukt i Puddelposten kan etter godkjenning også brukes på
nett.
Omplasseringslister ser ut til å være godt mottatt. I hvert fall en puddel er
omplassert via NPS sine nettsider.
Det er blitt fjernet en person fra oppdretterlisten ettersom vedkommende
praktiserer bevisst blandingsavl. Personen er blitt kontaktet om at
vedkommende er fjernet fra listen. Vedkommende har ikke registrert
kennelnavn. Saken avsluttes fra NPK.

Arkiv: Det finnes mulighet for å ha arkivfunksjon koblet til wordpress. Det
koster, men det kan være en fornuftig «investering».
Det er også ønskelig å ha et elektronisk arkiv av Puddelposten. IHS sender over
filer til HL som kan begynne å lagre på nettsiden, men i første runde ikke
åpent.
Vedtak: Se over
22/19

Velkomsthilsen til nye medlemmer
Kommer nå i PP 3/20. Fast innslag?

IHS

Vedtak: Tilsynelatende veldig godt mottatt av våre medlemmer.
Velkomsthilsen publiseres i en eller annen form i hvert nummer av PP.
23/20

Vi får hjelp til en bildekarusell med tekst av markedsføringsmenneske med
puddel. Manus må lages av oss.

Alle/EH

Vedtak: Eli lager utkast til tekst.
8/20

Status PP

IHS

- Ønsker vi publisering av sammenstillingen av Agri Dog Breed Profile til PP nr
1 2021?
Orienteringssak: Det er kommet feil tekst til et bilde og det publiseres en
beklagelse og korrigeres i neste nummer.
Fristen til neste nummer er 20. februar.
Vedtak: Ylva oversetter artikkel om Agria Dog Breed Profile som ble publisert i
Sverige. Inger leser korrektur på oversettelsen.
20/19

Styret i NPK har bedt NKK om et møte angående Prcd-PRA testing
Bør vi purre nå?
Vedtak: Inger kontakter NKK på nytt.

Eventuelt

Overdragelse av mestvinnerlistene til ny ansvarlig person
Vedtak: Eli tar kontakt med Marit Fallang og spør om hun vil overta arbeidet
med dette.
Neste møte: 12. januar 2021 kl. 18.30 på Zoom.

IHS

