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Fortsatt standardkomiteen vedr. vedtaket på GF.
Vi fikk på en forhåndsgodkjenning fra Hilde Engeland, så vi har
oppdatert lovene om at vi ikke har behov for revisor når vi bruker
offentlig godkjent regnskapskontor.
TR og EH har vært på ekstraordinært RS (kun valg) 25.4., sterk
representasjon fra jakt i NKK.
Utbetaling av siste del av styrehonoraret for denne styreperioden.
Henvendelser om dette sendes til ÅN
Forespørsel om vi kan arrangere webklippeseminar
med Mikael Nilsson. Interesse finnes og styret undersøker
mulighetene videre, også for eventuelt å bruke en av våre norske
frisører.
Melding fra gruppe Rogaland om at de har utfordringer med
organiseringen og dermed ikke kan avholde utstilling. EH holder
dialogen med gruppe Rogaland for å finne ut av fremtiden og
fremdrift.

EH/alle

IHS
13/21

Forslag fra Marit Fallang om å legge oppgaven om å innkalle presentasjoner
av mestvinnere til dem som fører de respektive listene (til PP)
Vedtak: Styret mener det er et godt forslag og vedtar forslaget fra Marit.
TR

26/20

Øyelysingsdag 2021 – foreløpig utsatt til senere på våren

Vedtak: Vi avventer fortsatt og ev. utsetter til høsten.
12/21

Sak til Domsutvalget (DU). Retningslinjer fra NKK.
Saken behandles som fortrolig

Alle

Vedtak: Saken handler om at et medlem i NPK har sendt klager på en
oppdretter som er medlem i NPK. Styret i NPK mener at saken sendes DU til
vurdering, med skjema og uttalelse fra NPK.
1/21

Vi avventer videre fordeling av ekstra storcert til vi vet om utstillingene i
Bergen avholdes.Ytterligere påmelding i Bergen er stoppet av covid-hensyn.
Endelig avgjørelse om gjennomføring eller ikke vedtas 2.5., når daværende
smittesituasjon og eventuelle restriksjoner er kjent..

Alle

Vedtak: Vi avventer situasjonen i Bergen. YF ta kontakt med leder i
utstillingskomiteen.
23/20

Bildekarusell fra D4A-standen «Den allsidige puddelen»
måtte legges som youtubefilm grunnet kapasitet.

HL

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
2/20

Fremdrift valpeheftet.
Ser at flere nevner på nett at det trenger en oppdatering.
Tekniske problemer har satt arbeidet litt tilbake.

TR

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
3/21

Status web
Ikke noe nytt å melde. Se også punkt 23/20.

HL

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
7/21

HD-indexforedraget til Ylva. Løsninger?
YF/HL
YF ønsker å holde foredraget «semi-fysisk» med noen i publikum, men er åpen
for at det kan streames slik at flere medlemmer i landet kan delta.
Smittesituasjonen gjør det nok mulig å ha et slikt seminar til høsten.
Vedtak: Styret ønsker å tilby medlemmende dette. Vi følger opp foredraget
som «semi-fysisk» til høsten.

8/21

Generalforsamling 2021 gjennomføres digitalt på zoom, selv om vi i følge NKK EH/HL/
kunne flyttet til 30.5. Men det ville være usikkert om vi kunne gjennomføre,
Alle
også da.
Vedtak: Styret går for digital generalforsamling. Heidi holder i det tekniske.

14/21

Regnskap og budsjett 2021
EH går gjennom regnskap og budsjett.
Vedtak: Orientering tas til etterretning og regnskap og budsjett publiseres.

9/21

Utstilling i Skien i 31. juli og 1.august. Ann Kristin Leirvik Sletnes er nå leder i
Utstillingskomiteen og vil være utstillingsleder i Skien.
Vedtak: YF tar kontakt med ny leder for å sikre dialogen med styret..

10/21

ÅN/EH/
Alle

Forslag om tekst på websiden ang valpepris

YF

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.
HL/alle
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.
Vedtak: Utsettes foreløpig. Kan være hensiktsmessig å lage en veileder for kjøp
av valp hvor dette kan nevnes.
Eventuelt
Orienteringspunkt om temaer på telefon og Messenger legges inn som fast
punkt på agendaen for styremøtet.
Neste styremøte:
EH kommer med forslag via styregruppen på Messenger.

Alle

