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Dato 2.9. 2021
Kl 18:30 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
7 - 2021

Referent
YF
Forfall:

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

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

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referatet ble godkjent

EH/alle

Post/info

-

Messenger/telefon/
e-post

-

Innkalling til RS 27. november med forslagsfrist 1.9.
Anbefaling av Christina Johansson til dommerutdanning sendt
Høring om reviderte lydighetsregler, frist 1.9. Ingen anmerkninger
NKK sier at momsfritak krever revisorrapport, ordnet
NKKs høringssvar til dyrevelferdsloven (se eget dokument)
Les gjennom dokumentet fra NKKs organisasjonskurs (vedlagt)
Heidi sjekker at vår arkivering er tilfredsstillende hos webhotellet
Innslag i NRK radio P1 «Dagen». Anmodning om intervju. Ikke hørt
noe mer foreløpig.
Kort om innkommende saker:

Prøver å svare ut henvendelser på e-post på en riktig og ryddig måte, og
sortere ut relevante henvendelser. Ansvarlig blir etter hvert bedre på sende
videre til andre styremedlemmer. Noen henvendelser svares best på telefon og
dette er blitt gjort. Messenger får en del henvendelser om utstillinger og lister.
Mange henvendelser på telefon om blant annet parringer, valpekjøp, m.m.

YF/EH/
RS

Web

Status web:
Ligger litt bakpå grunnet hektisk start på høsten. Noen hannhunder og
oppdretternavn som skal legges ut på listene.

HL

12/21

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

EH/YF

9/21

Utstilling. Oppsummering Skien 31. juli og 1.august
God stemning folk var fornøyde. Godt arrangerte utstillinger.

YF/Alle

15/21

Veileder for kjøp av valp, der fornuftig pris nevnes.
Ikke begynt praktisk arbeid enda.

YF/RS

18/21

Hannhundlisten og kriterier for hannhundlisten i covid-tider
Vedtak: Vi fjerner mulighetene til å stå på listen uten å være utstilt
fra og med 01.12.2021.

RS/HL

19/21

Registrering av multicolor. Det finnes glipp. Henstille til NKK om å følge
vedtatt praksis. Vurdere å innføre testing.
Vedtak: NKK kontaktes.

EH/alle

20/21

Oppdretterlisten
HL/alle
Skal vi ha krav om FCi-kennelnavn. Subsidiært krav om at søknad ligger inne,
eventuelt unntak fram til tre kull som i Sverige, deretter krav?
Vedtak: Fra og med 1. mai 2022 innføres det krav om FCI-kennelnavn for å få
stå på oppdretterlisten. På den måten får alle som står på listen i dag mulighet
til å søke om FCI-navn, dersom de ønsker det.

21/21

RS i november.
Vi har fremmet forslaget som ble vedtatt enstemmig på GF 2019 om at NKK
skal være nøytrale i rovdyrpolitikken.

EH/alle

Forslag om at NKK initierer et nærmere samarbeid med andre Nordiske land
om godkjenning av genlaboratorier sendes ikke RS.
Vedtak: Det sendes i stedet innspill til sunnhetsutvalget i NKK om et nordisk
samarbeid om dette.
22/21

Forslag til kurs i 2022
Alle
Vedtak: Grundig kurs i utstillingsklipp, vil bli arrangert av medlem i klubben i
samarbeid med styret.
Vi har også fått tilbud fra noen oppdrettere/frisører om kurs i pelsstell og
hverdagsklipp. Disse annonseres så snart vi får klarsignal fra kursholdere.

23/21

Vi må ha ny ansvarlig for Sar-listen og har spurt Helga Helen Bjørnvik som har EH
sagt ja. Vedtak: Helga Helen Bjørnvik overtar SAR-listene.
Eventuelt
Heidi og Ylva drar innom lagret for å hente jubileumsbøker. Planlegger med
Ann Kristin Sletnes besøk i Oslo. Bøker legges i Asker hos Eli og Nordstrand
hos Ylva.
Valpeheftet er fortsatt under arbeid.
Oversettelse av svenske klippeheftet. NPK vurderer en henvendelse til SPK for
å få lov til å oversette klippeheftet og kreditere SPK.
Neste styremøte: Tirsdag 12.10 hos Ragnhild.

