Norsk Puddelklubb
Referat 20. 5. 2021

Dato 20.05. 2021
Kl 18:00 på Zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
5 - 2021
Referent
YF
Forfall:

Deltagere:
EH - Eli Hall
HL – Heidi Løken
ÅN- Åshild Nerholm
YF - Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri
RS -Ragnhild Steineger

eli.hall@online.no
heidi.loken@hf.uio.no
nerholm@gmail.com
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat godkjent

EH/alle

Post/info

-

MF

Melding fra gruppe Rogaland om at de fortsetter som interimstyre og
ønsker å ha utstilling neste år.
Henvendelse sendt NKK om tildeling av flere storcert i år
Det er tildelt tre storcert.
Vedtak: Et cert går til Bergen, et til Nordenfjelske og et til Skien.
Ann Kristin Leirvik Sletnes har overtatt som leder i
Utstillingskomiteen. Tone Bekkåsen Fischer fortsetter som medlem.
Henvendelse sendt til NKK om å godkjenne også de laboratoriene for
prcd-PRA som er godkjent i Sverige

Messenger/telefon

Innkommende saker:
Henvendelser på både telefon og Messenger er variable. Oftest hyggelige og
lærerike, men til tider tidkrevende. Begge fora er et lavterskeltilbud for
henvendelser og en måte å drive service for våre medlemmer samt
rekruttering av nye medlemmer.

YF/EH

Web

Status: Oppdatert styre og stell etter GF, samt listene følges opp.

HL

14/21

Konstituering av det nye styret
Vedtak: Ragnhild tar over mail. Ellers beholder «gamle» medlemmer sine
oppgaver.

EH/alle

12/21
1/21

8/21

Sak til Domsutvalget (DU). Status
Vedtak: Saken behandles fortrolig.
Oppsummering utstillingen i Bergen.
Orientering fra ÅN som var til stede på utstillingen. En veldig hyggelig
utstilling og de ansvarlige gjorde en meget god jobb.
Oppsummering Generalforsamlingen 2021
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av GF. Administrasjonen fra HL
fungerte utmerket. At forslaget vårt ble vedtatt syns vi er et viktig trinn for
norsk puddelavl fremover.

EH/YF
Alle

Alle

9/21

Utstilling i Skien i 31. juli og 1.august
Vedtak: YF tar kontakt med utstillingskomiteen.

YF

15/21

Veileder for kjøp av valp, der fornuftig pris nevnes.
Vedtak: YF og RS tar oppgaven med å lage et utkast.

Noen?

Eventuelt
Forslag fra styremedlem om at funksjonærer på utstillinger ikke kan stille egen
hund på utstillingen. NKK har regler på dette og disse må NPK følge.
Det bestilles fortsatt mange valpehefter. Vi bestiller et nytt opptrykk i vente på
nyutgaven.
Neste styremøte:
Lørdag 12. juni kl.12 hos Eli med lunsj.

