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Dato 16.02. 2021
Kl 18:30 på Zoom
Møteleder
EH
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
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YF
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ÅN

Ansvarlig
-

Svar fra NKK på brev fra RFA
EH/alle
Vi har fått svar med forslag på dato for dialogmøte.
Fortsatt ingen svar fra NKK vedr. vedtakene på GF
Saken om farge blir tatt videre direkte med standardkomiteen.
Vedtak i Særkomiteen for utstilling om fullcertordningen
Forslaget er vedtatt, slik det opprinnelig var foreslått, til tross for
høringen som NPK og RS fikk i stand.
Godkjent søknad om å få avholde dobbelutstilling i Bergen
Søknaden er godkjent. Dato for utstillingene er 17.-18. april.
Se også retningslinjer for smittevern utarbeidet av gruppen i Bergen

26/20

Øyelysingsdag 2021 – foreløpig dato 25.3.2021
Foreløpig leies ikke lokalene på Blommenholm ut grunnet coronasituasjonen
og krav om nedvasking.
Vedtak: Øyelysningen utsettes og Tone tar kontakt med øyelyser for å booke
ny dato lengre frem.

11/21

To ekstra storcert skal fordeles
Det er blitt bedt om at det ene blir gitt til Bergen. Vi venter litt med å fordele
det andre til vi ser aktiviteten lengre frem i året.
Vedtak: Bergen får foreløpig det ene storcertet og det andre avventer vi
fordeling av.

TR

Alle

1/21

Vi følger opp AD saken med et innlegg om AD i PP. AD-avleser hos NKK er
EH
kontaktet (foreløpig ikke svart), da medlemmene i Sunnhetsutvalget sier de
ikke har nok kunnskap om emnet. Det ser ikke ut som om de mindre
variantene er rammet av AD i særlig stor grad, men materialet dette bygger på
er sparsomt.
Vedtak: Puddelpost-redaksjonen følger opp mulig publisering av fagartikkel
om AD.

2/21

Ønsker vi å angi en grense for høyeste innavlsgrad som avlsanbefaling?
Flere klubber og SKK har øverste anbefalte grense på 6,25

Alle

Vedtak: NKK fraråder indirekte i sine retningslinjer parringer med høy
innavlsgrad. NPK innfører ikke en slik grense i våre avlsanbefalinger. Styret
sender en henvendelse til NKK og ber dem vurdere om retningslinjene deres
kan formuleres mer direkte.
23/20

Bildekarusell fra D4A-standen er hentet. Kan den brukes på nettsiden,
eller bør den suppleres/endres, før bruk?

EH

Vedtak: Karusellen er overlevert og skal evalueres. Trenger den oppdateres så
utlyser vi en konkurranse på FB hvor det fremgår at bildene kan brukes for å
fremme rasen.
2/20

Omskriving av valpeheftet, funker det med filene som ble sendt?
Vedtak: Tone har begynt med redigering.

TR

3/21

Status web
Orientering: Omplasseringslisten er populær. Det kommer ca. en om dagen
som ønsker omplassering.

HL

7/21

Forslag om webinar.
Styreleder får stadig henvendelser om vi kan tilby foredrag via Zoom.
Kan vi tilby noe slikt?
Vedtak: Ida er blitt spurt om å holde fargeforedraget. Ylva vurderer om HDindexforedraget som ble avholdt for staffeklubben kan gjenbrukes.

Alle

8/21

Generalforsamling 2021.
Vedtak: GF avholdes 8. eller 9. mai

EH, Alle

Forslag til årsberetning 2021
Vedtak: Utkast til årsberetningen er i samsvar med året som gikk.
9/21

Forslag om utstilling i Skien i august fra medlem av klubben.
Forslagsstiller skal undersøke muligheter og kobler tilbake til styret.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

10/21

Forslag om tekst på websiden ang valpepris
Alle
Styret mener det er viktig at klubben veileder valpekjøpere slik at de kan gjøre
fornuftige kjøp, uten at man legger seg borti avtalen mellom kjøper og
oppdretter.
Vedtak: Heidi formulerer en uttalelse fra styret og deler denne i chatten med
øvrige medlemmer i styret, før den legges ut på nettsiden.
Eventuelt
Kostnad for valpehefte
Vedtak: 60 kr/hefte + porto
Bilder av styremedlemmer på nettsiden: Det er hyggelig hvis alle
styremedlemmene presenteres med bilde.
Vedtak: Heidi legger ut når hun får tilgang.
Neste styremøte: 18. mars kl 18.30 på Zoom

Alle

