Norsk Puddelklubb
Referat 12. 6. 2021

Dato 12.06. 2021
Kl 12:00 hos Eli
m Tone Rognstad på
avslutning
Møteleder
EH

Møte nr.
6 - 2021

Referent
YF
Forfall:
MF og IHS

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
ragnhildstein@yahoo.no

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak:

EH/alle

Post/info

-

Messenger/telefon/

MF

Gruppe Rogaland har hatt nytt styremøte.
Gruppe Rogaland holder ikke utstilling.
Svar mottatt på henvendelsen til NKK om å godkjenne også de
laboratoriene for prcd-PRA som er godkjent i Sverige.
Nytt opptrykk av valpeheftet er klart
Trykket og regningen er kommet.
Høring om reviderte lydighetsregler, frist 1.9.
Sendt ut til alle i styret på e-post. Vi ser på saken og vurdere å sende
inn innspill.
Mestvinnersløyfene utsendt
Orientering tatt til etterretning.
Underskrifter på regnskapet til innsending for monssrefusjon
OK

YF/EH/

mail

Kort om innkommende saker:

RS

Noen henvendelser på telefon, men lite på messenger, mail og telefon.
Web

HL
Status:
En og annen på hannhundlisten og mange som ønsker omplassering.

12/21

EH/YF
Sak til Domsutvalget (DU). Status
Vedtak: Saken behandles fortrolig.

9/21

YF/Alle
Utstilling i Skien i 31. juli og 1.august
Vedtak: Det ser ut til å bli en fin utstilling med flotte dommere.

15/21

YF/RS
Veileder for kjøp av valp, der fornuftig pris nevnes.
Saken er i tankene til YF. Ikke begynt praktisk arbeid enda.

16/21

EH/alle
Avlsrådskurs. Hvem skal delta i år?
Vedtak: Interessen for å delta er stor. Vi trekker lodd om hvem som deltar fra
styret 2-3 personer.

17/21
Forlengelse ut året av ordningen med kombinasjoner der kun en av foreldrene
er utstilt på valpelisten?
Vedtak: Ordningen beholdes til årsskiftet og avsluttes deretter.
Eventuelt
Innkommende sak fra utstillingskomiteen:
Utstillingskomiteen ønsker å kjøpe inn nye tepper til 20.000,-.
Vedtak: Styret innvilger komiteen å kjøpe inn tepper til oppgitt pris hvis
komiteen finner kostnadsfri oppbevaring samt reduserer kostnadene til
innkjøpte premier fremover. Innkjøpte premier til foregående år skal brukes i
år uten nye innkjøp blir foretatt.
Vurdering av oppdretterliste:
Det skal bety noe å stå på oppdretterlisten og det er et stort ansvar som klubb
å forvalte lister som dette. I Norsk Puddelklubb har vi ikke som regel at man
må ha FCI-godkjent kennelnavn for å stå på oppdretterlisten. Det holder med
medlemskap i NPK. Det bør vurderes hvorvidt NPK skal knytte seg tettere opp
mot FCI for å ivareta kvaliteten på oppdrettet samt kjøpers interesser.
Vedtak: HL differensierer oppdretterlisten mellom de som har godkjente
kennelnavn og oppdrettere uten kennelnavn Saken blir videre behandlet på
neste styremøte.
Neste styremøte:
19. august 17.30 (med pizza)

