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Dato 18.03. 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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-

-

PP er sendt til trykk og kommer ut før påske
EH/alle
Henvendelse fra et medlem ang oppdretterlisten.
Har vært en aktiv chat via FB-siden. Styreleder har svart på
spørsmålene på en grundig måte men dialogen går videre.
Styret foreslår for medlemmet at vedkommende kan fremme sak til
GF hvis vedkommende ønsker dette.
Fortsatt ingen svar fra NKK eller standardkomiteen
vedr. vedtakene på GF
Saken om farge blir tatt videre direkte med standardkomiteen.
Søknad sendt om å få avholde utstilling i Skien 31.7.-1.8. med positivt
svar fra NKK.
Svar fra NKK om forespørsel om HD-indeks på mellom. For få er
røntget foreløpig til at det er mulig med indeks.
Utstilling i Bergen flyttet til 15. mai.
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

26/20

Øyelysingsdag 2021 – foreløpig utsatt til senere på våren
Tone tar kontakt med øyelyser for å booke ny dato lengre frem.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

TR

12/21

Innkommet sak fra et medlem med ønske om at klubben sender den til
Domsutvalget (DU). Se egen epost om dette.
Vedtak: Saken behandles som fortrolig

Alle

1/21

Avventer videre fordeling av ekstra storcert til vi vet om Bergen avholdes.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Alle

23/20

Bildekarusell fra D4A-standen overlevert Heidi. Kan den brukes på nettsiden,
eller bør den suppleres/endres, før bruk?
Bildekarusellen er lag ut på nettsiden og Heidi viser frem til styret.
Vedtak: Karusellen døpes om til «Den allsidige puddelen»

HL

2/20

Fremdrift valpeheftet
Det går sakte fremover.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.

TR

3/21

Status web
HL
Nettsiden fungerer fint og det er ikke noe særlig å orientere om unntatt normal
drift.

7/21

Ida er blitt spurt om å holde fargeforedraget som webinar/på zoom. Ylva
vurderer om HD-indexforedraget som ble avholdt for staffeklubben kan
gjenbrukes.
Vedtak: Ylva kan tenke seg å holde foredrag om HD-index. Ylva og Heidi
vurderer løsninger i lag som kan ivareta både foredragsholder og deltakere.

YF/HL

8/21

Generalforsamling 2021 blir 9.5.
Foreløpig avventer vi covid, ang søknad om å få bruke Oslo Met.
Utrede alternativ, digital gjennomføring, dersom fysisk ikke går
Vedtak: Hvis det blir aktuelt med digitalt møte ønsker vi å bruke et eksternt
selskap til å administrere de tekniske løsningene. Regnskapet er levert
regnskapsfører.

EH/Alle

9/21

Utstilling i Skien i 31. juli og 1.august. Hilde Fiskerstrand har skaffet
HL
fotballbane med tribuner. EH har søkt NKK om å få avholde utstillinger.
Vedtak: Styret er veldig positive til opplegget og orientering tas til etterretning.

10/21

Forslag om tekst på websiden ang valpepris
EH, 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.
Heidi ønsker ytterligere diskusjon, før hun formulerer en uttalelse fra styret.
Blant annet om hvor det er riktig å legge en slik uttalelse.
Vedtak: Styret ønsker å bevisstgjøre valpekjøpere på hva man bør vurdere når
man skal kjøpe hund. Herunder å spørre flere oppdrettere om pris når man tar
kontakt.
Eventuelt
RS: Styret ble orientert om aktuelle temaer i RS.
Hvordan forholder seg klubben til at noen klubber i Europa har åpne
stambøker mellom stor og mellompuddel?
Vedtak: Så lenge omregistreringen er i tråd med regelverket i det aktuelle
landet så får ikke vi i Norge gjort noe med saken hvis de importeres til Norge.

Neste styremøte:
22.4 kl 18:30 på Zoom

Alle

