Referat fra generalforsamling Norsk Puddelklubb 2021
Avholdt digitalt 9.mai 2021
35 stemmeberettigete deltakere
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling godkjent
Sak 2: Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å signere protokollen, tellekorps og
observatør fra valgkomiteen.
Merete Greaker ble valgt til møteleder.
Inger Halle Skagen ble valgt til referent.
Hege Wang ble valgt til medreferent.
Ann Kristin Leirvik Sletnes og Åshild Nerholm ble vagt til å undertegne protokollen.
Ellen Sigtun og Ida Myrer Stø ble valgt til tellekorps.
Det var ingen representant fra valgkomiteen til stede
Sak 3. Årsberetning
Styreleder orienterte generalforsamlingen om styrets årsberetning for 2020.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent
Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
Styreleder gikk gjennom regnskap for 2020 og budsjett for 2021.
Resultatet er lavere enn fjorårets, det skyldes lavere inntekter på grunn av avlyste utstillinger og
stevner 2020, og kostnader i forbindelse med avlysninger og avtaler som ikke kunne reverseres, samt
tilskudd til NKK i deres krise. Det har også blitt kjøpt utstyr og premier til spesialutstillingen som ble
avlyst, men dette kan brukes i 2021.
Det var også vanskelig å lage et nøyaktig budsjett for aktiviteter i 2021 siden det er usikkert hvor
mye aktivitet som blir mulig, derfor er det kun estimater for utstillinger og stevner.
Til balansen: Lånet (400 000kr) som er bevilget NKK ble ikke tatt ut i 2020. NKK vil derimot realisere
alle resterende lånetilsagn i mai 2021, inklusive vårt.
Det ble spurt om hvor tilskuddet som ble gitt NKK lå i regnskapet. Det viste seg at den kontoen
tilskuddet var oppført under var falt ut av dokumentet som var laget til årsmøtet. Men resultatet og
balansen var riktig. Korrigert dokument legges ut på websiden. To deltakere ønsket å se
grunnlagsregnskapet og ble lovet dette tilsendt.
Vedtak: Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ble godkjent
Sak 5. Innkommende forslag
Det kom bare inn en sak, fremmet av styret:
Styrets forslag: Avlsanbefalingen på eksteriør skal være som i Sverige; minst en very good på utstilling
på hvert av foreldredyrene.
Begrunnelse: Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal følge NKKs
anbefalinger om å ha de 50 % beste individene i avl. Noe som er nødvendig for å opprettholde
genmangfoldet i rasene våre. I følge NKKs utstillingsreglement er hunder med bedømmelsen very

good veldig bra hunder: Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement: Very Good (Meget
God) i kvalitetsklasse. Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god
kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne
premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
De andre nordiske puddelklubbene har disse eksteriørkravene: Finland: Puddelen skal ha deltatt på
en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent. Danmark: Ingen utstillingskrav for å stå på klubbens
lister. Sverige: En very good på offisiell utstilling Mange raseklubber i Norge har ikke utstillingskrav
for å få stå på klubbens valpelister. Av dem som har krav har det overveldende flertallet kun krav om
en very good.
Vedtak (avholdt elektronisk avstemming): Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer (3 mot og 2 blank).
6. Valg
Vedtak: Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Styrets sammensetning:
Leder: Eli Hall
Nestleder: Inger Halle Skagen
Styremedlem: Heidi Løken
Styremedlem: Ylva Freed
Styremedlem: Åshild Nerholm
Varamedlem: Mona Fegri
Varamedlem: Ragnhild Steineger
Valgkomiteens sammensetning:
Leder Tone Bekkåsen Fischer
Medlem Anne Myhrbraaten
Medlem Hjørdis Sævareid
Varamedlem Trine Schippers
Tone Rogstad ble takket for sin innsats i styret. Det vil bli markert når man kan møtes igjen.
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